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ΠΡΟ  :  XXIV ΣΔΘ/ΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
               (1ν Η – «ΦΛΧΡΗΝΑ») 
     Πίλαθαο Απνδεθηώλ 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
                Σειέθ. (εζση.) 857-4047 
ΚΟΙΝ.  :    Φ.600.163/19/11117 
  .745 
            Ληηόρσξν, 14 Απξ 20 

 
ΘΕΜΑ :       Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ) 
 

  ΥΕΣ. : α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνµηθήο Μέξηµλαο & Λνγηζηηθνύ ησλ 

  Δ.Γ» (ΦΔΚ Α’ 251) 

 β. Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 

 γ. Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 
πλαθώλ    πλαθώλ Θεκάησλ» 
 
 
 
 
 

 δ. Ν.3438/06 
 ε. Φ.800/133/134893/.3323/19 Ννε 2007/ΤΠΔΘΑ/Γ∆ΟΤ/∆ΟΗ 
  «Πεξί µεηαβίβαζεο νηθνλνµηθήο εμνπζίαο ησλ Τθππνπξγώλ 
  Δζληθήο Άµπλαο ζε  Κεληξηθά  θαη  Πεξηθεξεηαθά  Όξγαλα  ηεο 
  Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ ∆πλάµεσλ» 
   ζη.  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ Κπιηθείνπ ΓΔ/ΓΔΜ/2007 
 δ. ΓΚΣΔΓ/2009 
 ε.     Κώδηθαο Σξνθίµσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) 
 ζ. Ν.3861/10 «Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη 

άιιεο   δηαηάμεηο» 
 η. Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών ∆εµνζίσλ 
  πµβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 
    ηα. Ν.4155/2013 «Δζληθό ύζηεµα Ζιεθηξνληθώλ ∆εµ. 

πµβάζεσλ»    ηβ. Ν 4152/13 
 ηγ. Ν.4270/2014 «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
  δεµόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 ηδ. Ν.4412/2016 «Γεµόζηεο πµβάζεηο Έξγσλ Πξνµεζεηώλ & 
    Τπεξεζηώλ» 

  ηε.   ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 
   ηζη.   Απόθαζε 57654/23-5-17 (ΦΔΚ 1781/Β΄/23 Μαη 17) 

«Ρπζµίζεηο     Δηδηθόηεξσλ Θεµάησλ Λεηηνπξγίαο θαη ∆ηαρείξηζεο ∆εµνζίσλ 
πµβάζεσλ     (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηδ.   Απόθαζε 56902/215/2-6-17 (ΦΔΚ 1924/Β΄/2 Ηνπλ 17) 
    «Σερληθέο Λεπηνµέξεηεο ∆ηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖ∆Ζ»     ΔΖΓΖ» 
    

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 

 
  1.   αο γλσξίδνπκε όηη, ε Σαμηαξρία ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα 
(α) έσο (ηδ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
πξνκήζεηα παγσηώλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζζηηίνπ - ΚΦΜ ησλ Μνλάδσλ ηεο. 
 
  2.   Ο δηαγσληζκόο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 5 Μαϊ 20, ημέρα Σρίηη 
και ώρα 10:00, ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Ληηνρώξνπ, από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
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  3.   Επιηροπές: 
 
          α.     Γηελέξγεηαο/Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 
     (1)    Δπρνο  Πάζρνο Γεκήηξηνο, σο πξόεδξνο  
 
     (2)    Λγόο (ΤΠ) Αλζηκίδεο Ζιίαο θαη 
 
     (3)    Αλζιρνο Εάδαο Αζαλάζηνο, σο κέιε,  
 
      β.     Αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ : 

       (1)    Aλρεο (ΠΒ) Καιατληδίδεο Νηθόιανο , σο πξόεδξνο 

       (2)    Σρεο (ΤΠ) Καξαθηθέο Δπάγγεινο θαη 

             (3)    Τπιρνο Κνπξνύ Λεσλίδαο, σο κέιε  
 
 4. πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο παξαθάησ:   
 
  α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ:  4 Μαϊ 20 
μέτρι 14:00. 
 
  β. Ζκεξνκελία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ (1ε Φάζε Γηαγσληζκνύ): 5 
Μαϊ 20, ημέρα Σρίηη και ώρα 10:00. 
 
  γ. Απαηηνύκελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο όξνπο. 
 
        δ.   Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, με μόνο κριηήριο ηη μέζη ταμηλόηερη ηιμή 
ηων ζηηούμενων ειδών. 
 
  ε. πλνιηθή  εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδώλ, δελ δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηώληαη από 
ιόγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, όπσο δήηεζε πξντόλησλ, 
επάλδξσζε – αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ, ζα 
αλέξρεηαη ζε είκοζι τιλιάδες διακόζια πενήνηα εννιά εσρώ (20.259,00 €)  
πεξίπνπ. 
 
  ζη. Δίδνο δηαδηθαζίαο: πλνπηηθόο δηαγσληζκόο, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ. Δγγπνδνζία:  
 
   (1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο: 406,00 € 
 
   (2) Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο: 1.013,00 €  
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  ε. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
   
  ζ. Γηεύζπλζε ρεκαηηζκνύ πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε: ΥΥΗV 
ΣΘΣ/4ν ΔΓ, ηξ/δν «ΜΠΑΛΑΝΗΚΑ», Ληηόρσξν.  
  
 5. ηνηρεία επηθνηλσλίαο – επαθήο: Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο, 
Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/2, ηει. ΔΦΑΓ: 8574047, ηει. ΟΣΔ: 2352094047, ηει. FAX: 
2351094097, e-mail: n.s.vakalas@army.gr.   
 

  
Σαμίαξρνο Υξήζηνο Εησηόπνπινο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  
  
  

Δπίιαξρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

         Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α»  Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ  
«Β»  Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ  
«Γ»  Πξνζρέδην ύκβαζεο 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
1ε ΣΡΑΣΗΑ/Β2/ΓΤΓΜ-ΓΟΗ 
ΥΥ ΣΘΜ/4ν  ΔΓ 
ΥΥΗV ΣΘΣ/4ν ΔΓ  
ΠΛΗ 
ΛΑΦΛΗ 

mailto:n.s.vakalas@army.gr
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Άξζξν 1ν 

Βαζηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΥΥΙV ΣΘΣ/4ν ΔΓ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ –  
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ηξαηφπεδν  «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», 
ΛΙΣΟΥΩΡΟ,  ηει.: 2352094097, e-mail: 
xxivtut@army.gr 
 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Με Κεληξηθή  

ΚΩΓΙΚΟ CPV 15555100-4 (παγσηά) 

ΚΩΓΙΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Πεξηνρή Ληηνρψξνπ Πηεξίαο-Κεληξηθή 
Μαθεδνλία EL-525 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
Πξνκήζεηα παγσηψλ, γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ Μνλάδσλ ηεο XXIV ΣΘΣ 

ΠΟΟΣΗΣΑ Γελ δχλαηαη λα εθηηκεζεί 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Έδξεο Μνλάδσλ (Ληηφρσξν Πηεξίαο) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ  

20.259,00 € ρσξίο ΦΠΑ  

ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όρη 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  1 έηνο 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ 

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

  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600.163/19/11117/.745  

mailto:xxivtut@army.gr
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ηνπ ηδίνπ Νφκνπ. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 
ΤΜΒΑΗ 

πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε 
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, κε θξηηήξην ηε κέζε 
ρακειφηεξε ηηκή ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
(ΑΝΑΡΣΗΗ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ) 

16 Απξ 20 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
(ΑΝΑΡΣΗΗ ζην ΚΗΜΓΗ) 

16 Απξ 20 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

4 Ματ 20 θαη ψξα 14:00. 
 

ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
ΛΔΥΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΦΡΟΤΡΑ 
ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ- 
5 Ματ 20 θαη ψξα 10:00 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
XXIV ΣΘΣ,ηξαηφπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», 
ΛΙΣΟΥΩΡΟ,  ηει.: 2352094097, e-mail: 
xxivtut@army.gr 

ΠΔΡΙΟΓΟ  
ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο 
(ηνπιάρηζηνλ) ή κέρξη νινθιεξψζεσο 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Γε δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθή.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ηεκάρηα 

ΝΟΜΙΜΑ ΤΜΒΑΗ Δπξψ (€) 

«ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ»  
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Γίλεηαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ηεο 
δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ – ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΑΡΜΟΓΙΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ ΚΑΣΑΘΔΗ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

ηξαηφπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», 
ΛΙΣΟΥΩΡΟ,  ηει.: 2352094097, e-mail: 
n.s.vakalas@army.gr 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Ν.4412/2016, Άξζξα 127 θαη 205 

ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Σηκνιφγεζε κε βάζε ηηο επηηεπρζείζεο 
ηηκέο  

 

mailto:xxivtut@army.gr
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Άξζξν 2ν  
Γηαηάμεηο – Οξηζκνί1 

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

Άξζξν 3ν  
Γηαδηθαζία χλαςεο χκβαζεο2 -  Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 
 
 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο παξαθάησ: 
 
  α. 1ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 
– Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
 

                                         
1
 Ν.4412/16,  άρθρο 2 

2
 Ν.4412/16, άρθρα 26 και  32 παρ. 2.γ) 
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  β. 2ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ. 
 
  γ. 3ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ‘Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε – 
Καηαθχξσζε. 
  
 2. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Η κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα 
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 
 

Άξζξν 4ν 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο3 - Πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γ4 θαη 

άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
 

 1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
   α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο 
 
  β.  Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ5, ζην 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
  δ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 2.  Η Σαμηαξρία ζα επηθπιάζζεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, ζην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο 
νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ 
επηθπιάζζεη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «Πξνκεζεπηήο» 
αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη 
ελψζεηο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ 
δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 4. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή 

                                         
3
 Ν.4412/16, άρθρα 19 και  25 

4
 Ν.4412/16, άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «ΣΔΣ» νοείηαι η Σσμθωνία περί Δημοζίων Σσμβάζεων η οποία 

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

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

Άξζξν 5ν 

Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο πκκεηνρήο6 
 
 1. Οη πξνζθνξέο, νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηά πεξίπησζε θαη ηα 
πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  
 
 2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ, πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/2016 άξζξν 92 παξ. 6 θαζψο θαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΤΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 
 3. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ  θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
– Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  β. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
 4. ηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α. Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 20 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο). 
 
  β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζηελ Πξνζζήθε «2/Β». 
 
 5. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 
 6. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε 
νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα 

                                         
6
 Ν.4412/16, άξζξα 92 – 93 
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απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
πγθεθξηκέλα: 
 
  α. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν 
ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά 
έμνδα, θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο), εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
 
  β. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» 
ή «0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 
έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα έρνπλ 
πξνζθεξζεί δσξεάλ. 
 
  γ. Σα ηπρφλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο. 
 
 7. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά».  
 
 8. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 9. Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 
ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη 
εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά 
ηελ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή 
δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
 10. Αληηζέησο, είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε εγγξάθσλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ΔΥΟΤΝ ΗΓΗ λνκίκσο θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζεί θαη 
ΜΟΝΟ θαηφπηλ εηδηθήο πξνζθιήζεσο ηεο Σαμηαξρίαο. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ε ελ 
ιφγσ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα 
έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Λνηπά, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην Ν.4412/2016, άξζξν 102.  
 
 11. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 
Α’ 74/26-03-14).  
 
 12. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Δπηηξνπή 
εθπξφζεζκα δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 
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 13. Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, 
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο.  
 
 14. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 (ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξόβιεςε ηεο παξ 12 ηνπ 
άξζξνπ 376 ηνπ ηδίνπ λόκνπ), θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ 
έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 
ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
 
 15. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηεο Σαμηαξρίαο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ 
ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο, 
ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  
 
 16. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 17. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 18. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 
άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε 
ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο 
  
 19. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ επηηξνπή, θαηαηίζεληαη ζηελ ΥΥΙV ΣΘΣ/4ν ΔΓ, ηξαηφπεδν 
«ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Ληηφρσξν Πηεξίαο, ΣΚ 60200), κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην 
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

  
 20 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ7 (1ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ) 
   
  α. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 
ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο Πξνζζήθε «4/Α». 
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ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

 XXIV ΣΘΣ/4ν ΔΓ 
 

 Πξνκήζεηα παγσηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηεο  XXIV ΣΘΣ 
 (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



 
 

Α-8 

./. 

 
  β. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, (εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπ. 
   
  γ. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
 

 δ. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΤΔΓ) ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/16, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε. 

 
         ε.      Σελ ηερληθή πξνζθνξά (φπσο Πξνζζήθε «2/Β»), ε νπνία ζα 
πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο αθνινχζσο: 
 
          (1)  Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ γηα ην ρξφλν 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
  
          (2)   Γήισζε απνδνρήο Όξσλ Γηαθήξπμεο.   
  
          (3)   Γήισζε ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ (ΚΠΣ) θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ 
έθδνζε 7/2007. 

 

 ζη.  ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζεο 
πξνκήζεηαο ή λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεη 
κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, 
πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε δέζκεπζή ηνπο, φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 
αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, ηφηε ζα πξέπεη λα 
θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ζρεηηθφ πίλαθα, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. Σα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο πνπ δεηνχληαη 
ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο/άιινπο θνξείο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο / πνζνζηνχ ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ πξνηίζεηαη ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ 

Ηκεξνκελία Γήισζεο 
πλεξγαζίαο 
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Άξζξν 6ν   
Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα 120 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο.  
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ηε Σαμηαξρία πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 
αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Σαμηαξρία θξίλεη 
αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 4. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Σαμηαξρίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 
 
 5. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 
Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 
 

Άξζξν 7ν   
Κξηηήξηα Δπηινγήο8 - Λφγνη Απνθιεηζκνχ9 

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

                                         
8
 Ν.4412/16, άξζξν 75 

9
 Ν.4412/16, άρθρο 73 
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  γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
 
 2. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη ε εγγξαθή ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Γηα ην ιφγν απηφ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ ή αληηζηνίρνπ  άιινπ θξάηνπο 
κέινπο10, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ 
ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, 
πξνζθνκίδεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε 
(Γηθαηνινγεηηθφ Μεηνδφηε, 3ε Φάζε Γηαγσληζκνχ). 
 

3. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 
κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο απφ ηε Σαμηαξρία, ηα παξαθάησ : 
 
  α. ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, 
ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ησλ ηξηψλ 
(3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία 
εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο 
απφ ην  100%  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα 
ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο 
νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, κε ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο: 
 
   (1) Ιζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  
Απαηηείηαη λα παξέρνληαη εκθαλψο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, 
πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε κε βάζε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 
 
   (2) Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ ζπλππνβάιινληαο 
λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή 
εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν 
απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα 
ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. 
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  β. Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 
γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην 100% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ην δεδνκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 
 4. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, 
πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ 
θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη 
κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) απηήο, 
ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε 
εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε (Γηθαηνινγεηηθφ Μεηνδφηε, 3ε 
Φάζε Γηαγσληζκνχ) . 
 
 5. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ 
ππνβάιιεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο (Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε) θαη ζηνπο 
φξνπο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο 
επφκελε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο  καηαηψλεηαη. 
 
 6. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
ππνβάιιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα  
ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο.  
 
 7. Η Σαμηαξρία απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91, ή είλαη γλσζηφ ζηε Σαμηαξρία κε άιιν 
ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 8ν   
Πξνζθεξφκελε Σηκή 

 
 1. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή 
ηεο Πξνζζήθεο «6» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». 
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 2. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 
(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, θαη άιιεο ζρεηηθέο 
δαπάλεο) εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
 
 3. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ε πξνζθνξά έρεη αζπλήζηζηα 
ρακειή ηηκή (ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ έθπησζεο), ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ 
άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 4. Η Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα  παξέρνπλ απηά εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 
 
 

Άξζξν 9ν   
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 
 1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ην αξκφδην 
πηζηνπνηεκέλν ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ -ΔΓΓ), 
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
 2. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σαμηαξρία. 
 
 3. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε 
κφλν ησλ  ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» (1ε 
Φάζε Γηαγσληζκνχ). Οη ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
απνζθξαγίδνληαη κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ (2ε Φάζε Γηαγσληζκνχ). Ακέζσο 
κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ησλ 
νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
 
 4. Σα απνηειέζκαηα11 επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο θάησ ησλ 
νξίσλ, δπλάκεη ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 376. 
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 Ν.4412/16, άξζξν 100, παξ. 4, άξζξν 127 θαη άξζξν 376 παξ. 12 
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5. Ιζφηηκεο πξνζθνξέο: 
 
  Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε Σαμηαξρία ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο ΔΓΓ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ εηδηθήο 
πξφζθιεζεο, ζηελ έδξα ηεο Σαμηαξρίαο 
 
 6. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Σαμηαξρία πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο Σαμηαξρίαο. Δηδηθφηεξα: 
 
  α.  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σαμηαξρία, 
απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ ΔΓΓ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα 
ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ.  
 
  β. Δπηπιένλ, ε αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο 
θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Σαμηαξρία, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η επηηξνπή απνζθξαγίδεη 
ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 
κνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 
 
  γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
 
  δ. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
  ε. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή κπνξεί λα 
απεπζχλεη αηηήκαηα, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή 
ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο 
πξνζθνξάο, λα παξέρνπλ εγγξάθσο ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπκπιεξψζεηο 
εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 
 
  ζη Καηφπηλ, νη αξκφδηεο επηηξνπέο εηζεγνχληαη/γλσκνδνηψλ κε 
μερσξηζηφ πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζηελ Σαμηαξρία γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο 
γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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  δ. Όζνη απφ ηνπο παξαπάλσ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο                 
1εο Φάζεο φηη είλαη απνδεθηά, ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή πγεηνλνκηθήο 
επηζεψξεζεο (επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ). Η ππφςε 
επηηξνπή ειέγρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε, 
ζχκθσλα κε ην ηξαηησηηθφ Καλνληζκφ 422-10. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
δίλνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ δηαγσληδνκέλσλ έρνπλ απνξξηθζεί βάζεη 
δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ ηελ πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 
επηζηξέθνληαη ζε απηνχο. Λεπηνκέξεηεο φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  ε. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα, έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ 
Σαμηαξρία γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε αλαξηάηαη 
θνηλνπνηείηαη, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 
 
  ζ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά) απφ ηελ Σαμηαξρία θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη 
κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε 
ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε 
κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη 
ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο 
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
  η. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε αξκφδηα 
επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» (2ε Φάζε) . 
 
  ηα. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 
ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Σα 
πεξηερφκελα απηψλ κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
 
  ηβ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Η επηηξνπή εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο 
απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζηελ Σαμηαξρία, γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 
 
  ηγ. ηε ζπλέρεηα, ε Σαμηαξρία εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ 
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε, απνζηέιιεηαη κε 
κέξηκλα ηεο Σαμηαξρίαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ελεκέξσζε. 
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  ηδ. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επί ηεο 
εθδνζείζαο απφθαζεο ηεο Σαμηαξρίαο γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ 
άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, νθείιεη λα 
ππνβάιεη εληφο 10 εκεξψλ ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
 
  ηε. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» (3ε 
Φάζε) ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, γίλεηαη 
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα ΔΓΓ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  
 
  ηδ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ 
αλσηέξσ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα 
ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη κε μερσξηζηή 
εηζεγεηηθή έθζεζε, γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ 
Σαμηαξρία, επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ηε. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζηελ Σαμηαξρία 
γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
 
 2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα 
ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 
  α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. 
 
  β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη 
ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηεο επηηξνπήο. 
 
  γ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ 
απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 
 
  δ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηεο Σαμηαξρίαο 
ελεκεξψλνληαη, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε 
εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ 
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πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν 
ππνινγίδεηαη ε λφκηκε πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ -πξνζθπγψλ. 
 
  ε. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη 
ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 
 

Άξζξν 10ν   
Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Η απφξξηςε Πξνζθνξάο12 γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο.  
 
 2. Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο 
θαθέινπ, ζηα άξζξα 94 έσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.  
 
  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (Πεξηερφκελν 
Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο). 
 
  δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ ειάρηζησλ 
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο (Κξηηήξηα Δπηινγήο – 
Λφγνη Απνθιεηζκνχ). 
 
  ε. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 
   ζη. Υξφλν ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
   δ. Τπνβνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ θαθέισλ 
ππνβιεζέλησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε 
ή/θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν 
αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
  ζ. Τπνβνιή ζε έληππσλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηελ 
δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
   η. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
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  ηα.  Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηβ. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη δήισζε ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή/θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηά ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη 
ε Σαμηαξρία είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο. 
 
         ηγ.    Η ηηκή πξνζθνξάο ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηελ ηηκή 
πνπ θαζνξίδεηαη αλά είδνο ζηελ Πξνζζήθε «6» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 

Άξζξν 11ν   
Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο13 

 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέζε ηηκή πξνζθνξάο, 
γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο Πξνζζήθε «6» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α».    
  
 2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξ. Τπεξεζίαο θαη νη 
φξνη ηεο δηαδηθαζίαο. Η ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, γίλεηαη ηειηθά, εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
Άξζξν 12ν   

Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε14 (3ε Φάζε Γηαγσληζκνχ) 
 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Σαμηαξρία ζα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνλ/ηνπο πξνζθέξνληα/εο, ζηνλ/νπο 
νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 
ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα 
ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο δέθα (10) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ 
Σαμηαξρία, αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 
 
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 
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   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Ννεσβξίνπ 2005,  
 
   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,  
 
   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλν ηνπο 
εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
 
  δ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ έθδνζεο ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.3419/2005, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
κέρξη ηελ εκέξα  επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα 
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ 
ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 
  ε. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο θαη αξηζκφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ επίζεκε θξαηηθή 
αξρή), φπσο παξαθάησ: 
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   (1) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β΄/31-
08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ εγθξίζεσο (εάλ απαηηείηαη). 
 
   (2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ή φπσο απηή εθδφζεθε 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 
 
   (3) Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 
απαηηεί παξαπάλσ απφ κία άδεηεο, πξνζθνκίδνληαη φιεο, φπσο εηδηθή άδεηα 
ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Α 
95/31 Ματ 07). 
 
  ζη. Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή απαιιαθηηθφ, φπσο απηή έρεη 
ελζσκαησζεί ζηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ή ζηα Πξφηππα 
Πεξηβαιινληνινγηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ), εθδηδφκελε απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαιφγσο ηεο 
θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία - βηνκεραλία, 
θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο ή βεβαίσζε 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ 
ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε 
βεβαίσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο (Γ απηψλ). 
 
  δ. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, 
πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ 
νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
  ε. Δθδνζέληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ νρήκαηνο ή ησλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ, θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 
εδάθην 2δ(5) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
 
 2. Η Σαμηαξρία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά, 
φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ παξφληνο.  
 
 3. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη 
κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔΓΓ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηε 
Σαμηαξρία γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο. 
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 4. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 

Άξζξν 13ν   
Υξφλνο πλδξνκήο Όξσλ πκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο 15 

 
 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
φπσο νξίζηεθαλ ζηνπο παξφληεο φξνπο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Η Σαμηαξρία δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμήο: 
 
  α. Έσο  30%  (αθνξά δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 
100.000 €,  πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 
 
  β. Πνζφηεηα κηθξφηεξε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνζνζηνχ, απαηηείηαη 
πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή/πξνκεζεπηή. 
 
 3. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα  κε άξζξν 5 ηεο παξνχζαο16, 
νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε 
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηε Σαμηαξρία ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ 
εγγξάθσλ17 λνκηκνπνίεζεο. 
 
 4. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο Σαμηαξρίαο 
γηα νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ 
επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα 
ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16 
 
 5. Λνηπά θαηά ηα ηζρχνληα ζηελ θείκελε λνκνζεζία18. 
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 Ν.4412/16, άρθρο 104 
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 Ν.4412/16, άρθρο 79 
17

 Ν.4412/16, άρθρο 80 Όπως Προζθήκη «8/Α» ηοσ παρόνηος 
18

 Ν.4412/16, άξζξν 104 
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Άξζξν 14ν   
Καηαθχξσζε – Αλάζεζε χκβαζεο19 

 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο 
γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, 
άξζξν 127 (Δλζηάζεηο). 
 
 2. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 
105 ηνπ Ν.4412/16, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξνθήξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Πξηλ ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε, ε Σαμηαξρία ζα θνηλνπνηήζεη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
 
 4. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 5 εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε 
(πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016), ζα ζηαιεί αξκνδίσο ε αλαθνίλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 5. Ο ηειεπηαίνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο απηήο. 
 
 6. Η ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
Πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
Σαμηαξρίαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 
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 7. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξνθήξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 15ν   
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο20 

 
 1. Η ΥΥΙV ΣΘΣ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κπνξεί λα   
καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
(πξνζσξηλνχο πξνκεζεπηέο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο, κεηά απφ γλψκε 
ηεο Γλζεο Δθνδηαζκνχ - Μεηαθνξψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
 
  β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ Σαμηαξρία ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο 
 
  δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε 
 
  ε.  Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
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  ζη.  Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε Σαμηαξρία κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε Σαμηαξρία αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη 
ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ 
επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 
 
 5. Η Σαμηαξρία δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 
 

Άξζξν 16ν   
Καηάξηηζε πκβάζεσλ 

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

Άξζξν 17ν   
Δγγπήζεηο21 

 
 1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ππέξ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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 2. Δγγχεζε πκκεηνρήο  
 
  α. Ο ζπκκεηέρνλ ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ησλ πξντφλησλ είλαη 
ππoρξεσκέvoο ζην θάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» vα θαηαζέζεη ίζε 
κε 440066,,0000 €. 
  
  β. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 
  γ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο22 πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η Σαμηαξρία κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 
πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
 
  δ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη 
ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ, 
δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Η έλζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη 
ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
 
   ζη. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
  δ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθέξνληεο κεηά ηελ: 
 
   (1) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο ή ηελ 
έθδνζε απφθαζεο επί έλζηαζεο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
 
   (2)  Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο δηνηθεηηθήο 
πξνζθπγήο επί επηβιεζείζαο θπξψζεσο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηήο 
 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α.  Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο23 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά 
θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν 
Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 
ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ήηνη 11..001133,,0000  €€..  
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  β.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο. 
 
  γ. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 
 3. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
 4. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν Πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 
 
 5. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία:  
 
  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
 
  β. Σνλ εθδφηε 
 
  γ.  Σε Σαμηαξρία πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη 
 
  δ.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
 
  ε.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
 
                  ζη.  Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 
 
  δ.  Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη:  
 
   (1) Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
 
   (2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 
 
  ε.  Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
  ζ.  Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 
  η. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  
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  ηα. ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
 
 6. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα 
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ (Πξνζζήθεο «2» θαη «3»).  
 
 7. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 
ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 
απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
 8. Η Σαμηαξρία επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηνπο. 
 

Άξζξν 18ν   
Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο24 

 
 1. Ο Πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ 
γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 2. Αλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή κεηά ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
 3. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 
είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
Σαμηαξρίαο, αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

                                         
24

 Ν.4412/16, άρθρο 218 
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ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηειεζηνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο 
εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 5. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηε Σαμηαξρία ην δηθαίσκα 
λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. 
 
 6. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο άξλεζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ρσξίο 
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 
ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη παξάδνζε 
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
 
  δ. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 
                  ε.  Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη 
εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
  ζη. Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ, 
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο νξηδνκέλσλ ζηνπο Δηδηθνχο 
Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
 7. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 8. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ 
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ κε 
επζχλε ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
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 9. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ ηνπ Γ’ Κηεληαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ (Γ’ ΚΝΟ). 
 
 10. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 11. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε 
Σαμηαξρία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Η ελ ιφγσ απφθαζε 
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 12. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Σαμηαξρίαο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Σαμηαξρία επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
 13. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Σαμηαξρίαο, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν έσο 25%  επί ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 
εθηέιεζεο. 
 
  γ. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Σαμηαξρίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Σαμηαξρία. 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ 
εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο πξνζδηνξίδνληαη 
ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ) ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ (ρσξίο λα 
ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο»), ηφηε ε Τπεξεζία δχλαηαη λα ηα αγνξάζεη ή 
αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη κέξνο ή ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα 
είδε θαη ν Πξνκεζεπηήο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα πξνζεζκία, 
παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζείζεο 
πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  
ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
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 15. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 19ν   
Έλλνκε Πξνζηαζία25 

 
 1. Άζθεζε Δλζηάζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξηλ ηε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο:  
 
  α. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 
ελζηάζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  β. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθπγήο κε ηειενκνηνηππία (fax), 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ 
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ 
πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.2672/98 θαη ηνπ 
άξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99. 
 
  γ. Η έλζηαζε θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ 
εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή 
ηεο έλζηαζεο. 
  
  δ. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο, ε νπνία 
δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ. 
 
  ε. Η Σαμηαξρία νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε 
πξνζεζκία (10) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, 
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο. 
 
  ζη. Γηα  ην  παξαδεθηφ  ηεο  άζθεζεο,  απαηηείηαη  (κε  ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο Σαμηαξρίαο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
  δ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν.3886/10. 
 
 2. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ26: 
 
  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ 
ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 

                                         
25

 Ν.4412/2016, Άρθρο 127 & 205 
26

 Ν.4412/16, άρθρο 205 
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ηεο Σαμηαξρίαο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ε Σαμηαξρία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ – 
Πξνζθπγψλ ηεο Σαμηαξρίαο. Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε 
άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

Άξζξν 20ν   
Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

 
 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία27. Η ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 
γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή 
ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 3. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
 4. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεξηνρψλ πνπ ζα ελεξγήζεη, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη 
θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 
 5. Ο Πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
ζχκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηε Σαμηαξρία, γηα θάζε ζεηηθή θαη 
απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη 
αλ πξνέξρεηαη. 
 
 6. Η Σαμηαξρία απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Η 
Σαμηαξρία δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ 

                                         
27

 Ν.4412/16, Παράρηημα Χ ηοσ Προζαρηήμαηος Α' 
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δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Σαμηαξρίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
αζρνιείηαη  κε ηελ πξνκήζεηα.  
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 
πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο Σαμηαξρίαο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ 
ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο 
πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο 
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Σαμηαξρίαο σο 
ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα 
Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη 
θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Η 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ζα 
εμεηαζζεί απφ ηελ Σαμηαξρία ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Σαμηαξρία 
απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα 
αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 
Σαμηαξρία. 
 
 9. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ πξνκεζεπηή, κφλν 
εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Σαμηαξρίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Σαμηαξρία 
δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο πξνκήζεηαο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Σαμηαξρίαο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα 
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο 
χκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο 
απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ 
αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη 
Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο. 
 
  11. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3414/05  (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 
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Άξζξν 21ν   

Αιιαγή ηνηρείσλ Πξνκεζεπηψλ 
 

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

Άξζξν 22ν   
Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

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

Άξζξν 23ν   
Αλσηέξα Βία 

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

Άξζξν 24ν   
Τπεξγνιαβίεο28 

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

Άξζξν 25ν   
Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά 
πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 
 

Άξζξν 26ν   
Γεκνζηφηεηα θαη Γηαθάλεηα 29 

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

Άξζξν 27ν   
Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 

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

Άξζξν 28ν   
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 30 

 
 1.  Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε31 ηνπ 4νπ ΔΓ, ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 
πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ 
ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 
πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ηνλ αξρηθφ 
πξνκεζεπηή, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή: 
 
   (1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. 
απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 
 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηε Σαμηαξρία. 
 
   (3) Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. 
 
   (4) Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ 
ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ 
Ν.4412/16). 
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  γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
   (1) Η αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηε Σαμηαξρία. 
 
   (2) Η ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3. 
 
 2. Λφγσ ηεο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφςε 
πξνκήζεηαο (20.259 €), δελ απαηηείηαη επαιήζεπζε γηα ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 
πνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 
 
 3. Η ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
 
 4. Η ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 1.δ., εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε 
ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. Η ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη 
κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε 
ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή 
ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επηιέγεη αξρηθψο ή ζα 
πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  β.  Η ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 
ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε 
 
  γ. Η ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο 
 
  δ.  Όηαλ λένο Πξνκεζεπηήο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, 
ζπλεπεία: 
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   (1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε 
ηελ πεξίπησζε 1.α. 
 
   (2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ πξνκεζεπηή, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, 
ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν 
πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη 
ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 
 
   (3) Πεξίπησζεο πνπ ε Σαμηαξρία αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ θχξηνπ πξνκεζεπηή έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 
απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 4.  Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 
1 θαη 2. 
 

Άξζξν 29ν   
Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο32 

 
 1. Η Σαμηαξρία κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
εθφζνλ: 
 
  α. Η ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν4412/16. 
 
  β. Ο Πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Η ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
  
 2. Η Σαμηαξρία, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 
3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε :  
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  α. Πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηε Σαμηαξρία. 
 
  β. Γηαηαγήο απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  γ. Παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Ληηνρψξνπ. 
 

Άξζξν 30ν   
Δρεκχζεηα33 

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

Άξζξν 31ν   
Λνηπέο δηαηάμεηο 

 
 1. Η παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
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δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν 
Πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2.  Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαη 
ππ’ φςηλ ν Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή 
ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16 
[«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε, ε Καηαθχξσζε,  ε 
χκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ 
ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 4. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πξνθχπηνπλ αιιαγέο 
ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη σο 
εηζεγήζεηο ζηε Σαμηαξρία, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο 
απνξξίπηεη. 
 
 5. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο 
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε Σαμηαξρία, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 
 6. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη 
απφ ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 7. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
           8. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή 
αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο - ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 
αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 
θχιια 1-4, εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρφλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα λα κλεκνλεχνληαη εκθαλψο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπο. 
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 9. Καλέλαο    ππνςήθηνο    πξνκεζεπηήο   δελ   κπνξεί   ζε   
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.            
 
     10.  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. 

 

 
 

ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1»  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο «ΣΔΤΓ» 
«2»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ 
«3»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
«4»  Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
«5»  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«6»  Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα 
 
 
 
 
 

 ρεο (ΣΘ) Παλαγηψηεο Λνγνζέηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
  
Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο  
       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηώλ 

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

θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: XXIV ΣΔΘΩΡΑΚΙΜΔΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ηξαηφπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», 
ΛΙΣΟΥΩΡΟ, 60200 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο 
- Σειέθσλν: 2352094047 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: n.s.vakalas@army.gr 
 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [χλαςε χκβαζεο Πξνκήζεηαο παγσηψλ γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ηεο ΥΥΙV ΣΘΣ θαζψο θαη 
ησλ ηξαηησηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Φξνπξάο Ληηνρψξνπ. (CPV: 15555100-4 )]  
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 

ππάξρεη): [……] 

 

  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»   
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  

mailto:n.s.vakalas@army.gr
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β 

θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 

ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 

θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
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αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα 

νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 

θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνiv: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην 

κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ 

ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

θνξέα 

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

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 

ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 

(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 

…): 

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

ΦΟΡΔΩΝvi  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 

θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη 

γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

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

θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / 

ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα 

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

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

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

2. δσξνδνθίαix,x· 

3. απάηεxi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiii· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv 

ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 

ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 

νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 

ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 
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ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xviii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xix; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxx: 

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

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 

ή έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 

ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 

ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
xxiii

 

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

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxv : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 

απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκαxxvii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxviii, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεοxxix; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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πιεξνθνξίεο: 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

[] Ναη [] Όρη 
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ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ 

εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005xxxi: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη 

θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiii: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο 

εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ 

θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο 

εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Α-1-19 

 

./.  

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήοxxxiv: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ 

ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα 

νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, 

αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxv πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ 

έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvi -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε 

επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 

Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο 

ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ 

ελδέρεηαη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxvii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 

παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο 

εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxix: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξ

αθή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιή

πηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxl, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ 

εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλxli φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά 

ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 
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8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα 

εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό 

εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, 

λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxlii ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη 

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 

πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο 

αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα 

νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα 

 

[] Ναη [] Όρη 
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ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα 

νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

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

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηα απαηηνχκελα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 

κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 

αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 

κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 

αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

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

ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 

πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 

εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 

θαζέλα από απηά αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθάxliii, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρηxliv 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]xlv 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

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

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

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

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

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvi, εθηόο εάλ : 

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

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlvii. 

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

ζρεηηθά έγγξαθα.        

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ XXIV ΤΘΤ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο 

νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζην παξόλ Τππνπνηεκέλν Δληύπν Υπεύζπλεο Γήιώζεο γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο πξνκήζεηαο παγσηώλ..(ζύκθσλα κε δηαθήξπμε 1/2019) 

 

Τόπνο, εκεξνκελία , ππνγξαθή(-έο): [……]    

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σν ΣΔΤ∆ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηα άηνµα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 γηα 

ηηο εηαηξηθέο µνξθέο ηεο Ο.Δ, Δ.Δ, Δ.Π.Δ, θαη Α.Δ, ήηνη: 

α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

β) ηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχµσλ Δηηαξηεψλ (Α.Δ) απφ ηνλ ∆ηεπζχλνληα 

χµβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. 

                                                           

 

i
 

Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

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

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη 

κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
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 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 

απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 

σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ και/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 

εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv
 Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

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

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

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ 

Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

vii
 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

viii
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

ix
 Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 

ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ 

Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xi
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 

48/Α) "Κύξωζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ 

Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 

xii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο 

ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
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xiii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 

(ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xv
 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xx
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

ιήθζεθαλ.  

xxi
 Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxii
 Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 

θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ 

ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 

έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη 

ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Α-1-31 

 

./.  

                                                                                                                                                                                
xxiv

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxv
 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvi
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvii
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxix
 Πξβι άξζξν 48. 

xxx
  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxi
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 

εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxii
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα 

θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα 

ασηό. 

xxxiii
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

πος αναθέπονηαι ζηην διακήπςξη.  

xxxiv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο  πνπ σπερβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxviii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο πνπ σπερβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xxxix
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο 

φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xl
 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη 

ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ. 

xli
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο 

ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο 

ππεξεζηψλ. 
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xlii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ 

ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε 

κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliii
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xliv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlvii
 Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε.  

 

 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                         Ηκεξνκελία 
έθδνζεο   ………………                        ΔΤΡΩ. …………………… 
 Πξνο: 
 ΥΥΙV ΣΘΣ/4ν ΔΓ 
 ηξαηόπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» 
 ΛΙΣΟΥΩΡΟ 
 2352094047 
 (Οδόο-Αξηζκόο-Σει) 
 
 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. .……  
ΔΤΡΩ   ……….. 
 
 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ 
ΔΤΡΩ.   …………………(θαη νινγξάθωο) …………..……….. …….   
 
 ππέξ ηνπ: 
 
 (i) [ζε  πεξίπηωζε  θπζηθνύ  πξνζώπνπ]:  (νλνκαηεπώλπκν,  
παηξώλπκν)  .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεύζπλζε) ........ ...............………………………………….., ή 
 
 (ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε 
επωλπκία) ......... .......................... 
...................................., ΑΦΜ: ...................... 
(δηεύζπλζε) ..................................... ............………………………………….. ή 
 
 (iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ/λνκηθώλ 
πξνζώπωλ 
 
  α) (πιήξε 
επωλπκία) ....................................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(δηεύζπλζε) .......................................... 
  β) (πιήξε 
επωλπκία) ....................................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(δηεύζπλζε) .......................................... 
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  γ) (πιήξε  
επωλπκία) ....................................................................., ΑΦΜ:  ......................  
(δηεύζπλζε) .......................................... 
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο) 
 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 
ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή 
θνηλνπξαμίαο, γηα  ηε  ζπκκεηνρή  ηνπ/ηεο/ηνπο  ζύκθωλα  κε  ηελ  
(αξηζκό/εκεξνκελία)  ..................... 
Γηαθήξπμε ..................................................... ηεο ΥΥΙV ΣΘΣ/4ν ΔΓ γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο: «Πξνκήζεηα Παγωηώλ», 
γηα ηηο αλάγθεο ηωλ Μνλάδωλ ηεο XXIV ΣΘΣ». 
 
 Η  παξνύζα  εγγύεζε  θαιύπηεη  κόλν  ηηο  από  ηε  ζπκκεηνρή  ζηελ  
αλωηέξω  απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγύεζε) θαζ’ όιν 
ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
 
 Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά 
ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 
ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα 
ζε ....................εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
  
 Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη 
ηελ…………………………………………………... 
 
 ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 Απνδερόκαζηε  λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ 
νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζύκθωλα κε ην άξζξν ... ηεο 
Γηαθήξπμεο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί 
πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 
 Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 
όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε 
 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΓΓΗ  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΔΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΔΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΔΚΤΔΛΔΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                         Ηκεξνκελία 
έθδνζεο   ………………                        ΔΤΡΩ. …………………… 
 Πξνο: 
 ΥΥΙV ΣΘΣ/4ν ΔΓ 
 ηξαηόπεδν «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» 
 ΛΙΣΟΥΩΡΟ 
 2352094047 
 (Οδόο-Αξηζκόο-Σει) 
 
 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. .……  
ΔΤΡΩ   ……….. 
 
 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ 
ΔΤΡΩ.   …………………(θαη νινγξάθωο) …………..……….. …….   
 
 ππέξ ηνπ: 
 
 (i) [ζε  πεξίπηωζε  θπζηθνύ  πξνζώπνπ]:  (νλνκαηεπώλπκν,  
παηξώλπκν)  .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεύζπλζε) ........ ...............………………………………….., ή 
 
 (ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε 
επωλπκία) ......... .......................... 
...................................., ΑΦΜ: ...................... 
(δηεύζπλζε) ..................................... ............………………………………….. ή 
 
 (iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ/λνκηθώλ 
πξνζώπωλ 
 
  α) (πιήξε 
επωλπκία) ....................................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(δηεύζπλζε) .......................................... 
  β) (πιήξε 
επωλπκία) ....................................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(δηεύζπλζε) .......................................... 
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  γ) (πιήξε  
επωλπκία) ....................................................................., ΑΦΜ:  ......................  
(δηεύζπλζε) .......................................... 
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν 
ππόρξεωλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή 
θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. ................. ζύκβαζεο 
“(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζύκθωλα  κε  ηελ  
(αξηζκό/εκεξνκελία)  ....................................................  Γηαθήξπμε ηεο ΥΥΙV 
ΣΘΣ/4νΔΓ. 
 
 Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά 
ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 
ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 3  εκέξεο από 
ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
 Η ηζρύο ηεο παξνύζαο είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ ή κέρξηο όηνπ απηή καο 
επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζή ζαο όηη κπνξνύκε λα 
ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέωζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
 ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 
όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε. 
 
 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 
 1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινύλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ εκεδαπώλ 
θαη αιινδαπώλ ηνπ (ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ».  
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ 
Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη  
από απηνύο. 
 
 3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 
απόδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ 
εθπξνζώπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 
Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΕΠΕ):  
 
   (1) ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
   (2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
   (3) Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν 
από ηελ αξκόδηα Αξρή. 
   (4) Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο Αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ 
έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηνύ. 
   (5) Πξαθηηθό απόθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 
  β. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ): 
 
   (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, 
θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 
   (2) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο από ηελ 
αξκόδηα Αξρή. 
 
  γ. Γηα  αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 
 
   (1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
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ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ην δίθαην ηεο 
ρώξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε 
ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπόκελα κεηξώα εηαηξηώλ 
θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρύ θαηαζηαηηθό, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, 
πνπ δεηνύληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνύο, ηα νπνία πξέπεη λα 
ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
   (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 
θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη:  
 
    (α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθό. 
    (β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθό λνκηκνπνηεηηθό 
όξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη  από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
  δ. ςνεηαιπιζμοί: 
 
   Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ 
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηόλ. 
 
  ε. Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή 
πποζθοπά: 
 
   (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην 
θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  
 
   (2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά από όια ηα κέιε απηήο ή από εθπξόζσπό 
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη 
ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν 
εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Σαμηαξρίαο θαη ην πξόζσπν πνπ 
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 
 ΗΜΕΙΩΕΙ 
 
 1η: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 
νξηζκέλα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ 
ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνύλ κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα 
ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ή, ζηα θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεύζπλε δήισζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ 
ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο ηνπ 
ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο 
Πξνκεζεπηήο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η Έλνξθε απηή 
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Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή ζηνλ 
νπνίν πξόθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο εληόο ηνπ «Φαθέινπ 
Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο». 
 
 2η: Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών: 
 
  Ι. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή 
ηεο θνηλνπξαμίαο επζύλεηαη εηο νιόθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ή 
αλάζεζεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
 
  ΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε 
ιόγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
θαηά ηνλ ρξόλν αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ 
λα έρνπλ ηελ επζύλε νιόθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 
ηνπο ίδηνπο όξνπο. 
 
  ΙΙΙ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλόηεηα πξνθύςεη θαηά ηνλ ρξόλν 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε 
ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. Σα ππόινηπα 
κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα 
πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απόθαζε 
ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ. 
 
 3η: Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειώο ή 
ζε Έλσζε πξνζώπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 
νληόηεηα, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεύζπλε 
Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) όπσο εθάζηνηε ηζρύεη 
ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ηα 
αθόινπζα: 
 
  Ι. πληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
κεηνρώλ ηνπ κέρξη θπζηθνύ πξνζώπνπ ή όηη απηό δελ επηβάιιεηαη θαηά ην 
δίθαην  ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή όηη πξόθεηηαη γηα 
εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην  θξαηώλ – κειώλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο 
γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ε ππνρξέσζε απηή, θαζώο όηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία 
δελ ζπκκεηέρεη εμσρώξηα εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α 
ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ Ν.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
3414/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Α-4-4 
 

./. 

 
 
  ΙΙ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ ζε απηνύο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 
όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05. 
 
 
 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Ο ππνγεγξακκέλνο ............................ (Ολνκαηεπώλπκν) ηνπ ...................... 
(Όλνκα Παηξόο) θάηνηθνο .................. (Πόιε, Υωξηό) ................................... (Οδόο 
θαη αξηζκόο) ηει. ............... πνπ εθπξνζωπώ ηελ ....................................... (Όλνκα 
Δηαηξείαο) ζαο γλωξίδω ηα παξαθάηω: 
 
  α. Λάβακε γλώζε θαη απνδερόκαζηε αλεπηθύιαθηα ηνπο γεληθνύο 
θαη εηδηθνύο όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ην ππόδεηγκα ζύκβαζεο (Παξαξηήκαηα 
«Α», «Β» θαη «Γ» ηεο Φ.600.163/…../………../……/……. 19/XXIV ΣΘΣ/4ν ΔΓ, 
όπωο θαη ηωλ δηαηάμεωλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγωληζκνύο. 
 
  β. Πξνζθέξω ηηκέο ζηα είδε παγωηώλ, ηεο/ωλ εηαηξείαο/εηώλ 
παξαζθεπήο ………………………, όπωο παξαθάηω:  
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΑΓΩΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ «1/Β» 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 
Δ ΔΤΡΩ/ΣΔΜΑΥΙΟ (ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ) 

1 
Παγωηό θππειάθη θιαζζηθό 
(……ml) 

 

2 
Παγωηό θππειάθη πνιπηειείαο 
(……ml) 

 

3 Παγωηό ζάληνπηηο (……ml)  

4 Παγωηό μπιάθη (……ml)  

5 Παγωηό ρωλάθη (……ml)  

 
                    …..…/……./2020 

 
    -Ο- 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 

Τπνγξαθή θαη ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ο Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ο ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Αππ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»   
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

ΠΙΝΑΚΑ  
ΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΑΓΩΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

«1/Β» 

ΣΔΜΑΥΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟΤ Δ €(ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ) 

τιμή  
τεμ 

σςνολικ
ή τιμή 

1 
Παγωτό κςπελάκι κλασσικό (140-
180ml) 

10650 0,66 7029 

2 
Παγωτό κςπελάκι πολςτελείαρ 
(140-180ml) 

3280 1,10 3608 

3 Παγωτό σάντοςιτρ (130-150ml) 3280 1,10 3608 

4 Παγωτό ξςλάκι (120-140ml) 2400 0,97 2328 

5 Παγωτό σωνάκι (140-160ml) 3800 0,97 3686 

 ΣΥΝΟΛΟ 23410  20259 

 
 

 σερ (ΣΘ) Λάδαπορ Νάκορ 
Ακπιβέρ Αντίγπαυο Δπιτελάπσερ 
  
  
  
Δπσορ Νικόλαορ Βακαλάρ  
       Σμσερ 4ος ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΧΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ   

Φ.600.163/19/11117/.745   

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Άρθρο 1Ο  

Ανηικείμενο  
 

 1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV1: 15555100-4 (παγσηά) 
 
 2. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα παγσηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ (ΚΦΜ θαη ζπζζίηην) ησλ 
Μνλάδσλ ηεο XXIV ΣΘΣ. 
 
 3. Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 
πξνκήζεηαο, δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα, γηα ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα 
πξνβιεθζνχλ (δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε – αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ). Η 
εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε είκοζι τιλιάδες εσρώ 
(20.000,00 €)  πεξίπνπ. 
 
 4. Οη Μνλάδεο, ζα πξνκεζεχνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνθιεηζηηθά 
απφ ην κεηνδφηε πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαδεηρζεί. 
 
 5. Η ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζην ηκήκα 
απηνεμππεξέηεζεο ηνπ Π Ληηνρψξνπ θαη ζηε ΛΑΦ Ληηνρψξνπ, παγσηψλ, 
νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, εθφζνλ ην επηζπκεί, πέξαλ ηνπ κεηνδφηε 
πξνκεζεπηή, γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ρσξίο ε ζχκβαζε λα 
είλαη δεζκεπηηθή. 
 

Άξζξν 2ν 
Γηεμαγσγή Γηαγσληζκνχ 

 
  1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ΛΑΦ Ληηνρψξνπ κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 
πξνθχξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ. 
 
 2. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 4 Μαΐ 
20 θαη ψξα 14:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, 
θακία ππνβνιή πξνζθνξάο ελψπησλ ηεο ΔΓΓ δελ ζα γίλεη απνδεθηή. 
 

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

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

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

Σςμβοςλίος ηηρ 5ηρ Νοεμβπίος 2002, για ηο κοινό λεξιλόγιο για ηιρ δημόζιερ ζςμβάζειρ (L 340) 
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 3. Η Σαμηαξρία  ζα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν.4412/2016. ε απηή ηελ πεξίπησζε: 
 
  α. Σα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, 
λα ππνβιεζνχλ ζε έληππε κνξθή. 
 
  β. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, νξίδεηαη 
ε 4 Μαΐ 20 θαη ψξα 14:00. 
 
  γ. Η απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 
ΔΓΓ ζηε ΛΑΦ Ληηνρψξνπ, ηελ 5 Μαΐ 20 θαη ψξα 10:00 γηα ηνπο ππνθαθέινπο 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά», ελψ γηα ηνπο ππνθαθέινπο ησλ 
«Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ», ησλ πξνθξηζέλησλ πξνκεζεπηψλ ηεο πξψηεο θάζεο, 
ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί. 
 

Αξζξν 3ν 
Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνχ 

 
  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη πξνζέιεπζε πξνκεζεπηψλ ή πνπ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, 
ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θαηά ηελ θξίζε ηεο, ν δηαγσληζκφο είλαη δπλαηφλ λα 
καηαησζεί ρσξίο λα επαλαιεθζεί, ή λα επαλαιεθζεί, κεηά απφ λεψηεξε 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ηδηαίηεξα 
ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. 

 
Αξζξν 4ν 

Γηάξθεηα χκβαζεο 
 

 1. Η/Οη ζχκβαζε/ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθεί/νχλ ζα είλαη ρξνληθήο 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, ρσξίο δπλαηφηεηα παξάηαζεο. 
 
 2. Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δχλαηαη λα έρεη ηε κνξθή ηδηαίηεξνπ θαη 
απηνηεινχο εγγξάθνπ ή δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ έλα έγγξαθν ζην νπνίν ζα 
επηζπλάπηνληαη σο αλαπφζπαζηα κέξε απηνχ, ε Γηαθήξπμε, νη Γεληθνί θαη νη 
Δηδηθνί Όξνη, ε θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη φηη άιιν ζπλαθέο ζηνηρείν κε ηελ 
πξνκήζεηα. 
 
 3. Η XXIV ΣΘΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, 
κνλνκεξψο θαη αδεκίσο, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, 
εθφζνλ θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 
(ηηκή, πνηφηεηα θιπ.) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. 
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  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή (π.ρ. θεληξηθή πξνκήζεηα 
ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία, θ.ιπ.).  
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ 
Τπεξεζία αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  ζη. Δάλ απνδεηρζεί φηη, ε ζπλαιιαγή κε ηνλ πξνκεζεπηή ζίγεη ηα 
ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Γεκνζίνπ γεληθφηεξα. 
 
  δ. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Π ΛΙΣΟΥΧΡΟΤ. 
 
  ε. ε πεξίπησζε πνπ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο ειέγμεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ή θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ 
παξάγεη ην είδνο πνπ εκπνξεχεηαη ν πξνκεζεπηήο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ – επηζεψξεζεο θξίλνπλ ηελ επηρείξεζε ΜΗ ΠΑΡΑΓΔΚΣΗ γηα ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
  ζ. Αλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ πξνκεζεπηή 
ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ππεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ ηεζέλησλ φξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 

Άξζξν 5ν 
Πξνζθεξφκελεο Σηκέο 

 
 1. Η ηηµή πξνζθνξάο γηα εµπφξεπµα πνπ πξνζθέξεηαη, πξέπεη λα δίλεηαη 
ζε επξψ γηα θάζε µνλάδα ηνπ είδνπο πνπ δεηείηαη θαη µε παξάδνζή ηνπ, ζην Π 
Ληηνρψξνπ θαη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ – Αλεμ. Τπνκνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ µε 
µέξηµλα ησλ πξνµεζεπηψλ. 
 
 2. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ ζα γίλεη δεθηή θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηαο 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 6ν 
Αμία Πξνκήζεηαο-Κξαηήζεηο-Έμνδα 

 
 1. Η αμία ηεο πξνκήζεηαο πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ είκοζι 
τιλιάδφν διακόζια πενήνηα εννέα εσρώ (20.259,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α, 
επηδερφκελε απμνκείσζεο, θαζφζνλ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ δχλαληαη 
λα πξνβιεθζνχλ, φπσο ηε δήηεζε, ηηο αλάγθεο θαη ηελ εθάζηνηε ηξνθνδνηνχκελε 
δχλακε ησλ Μνλάδσλ. 
 
 2. Σνλ/νπο πξνκεζεπηή/έο βαξχλνπλ: 
 
  α. Σα κεηαθνξηθά - δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη ηελ παξάδνζε 
ησλ εθνδίσλ. 
 
  β. Η αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ 
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Τπεξεζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (άξζξν 214 ηνπ 
Ν.4412/2016). 
 
  γ. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ινηπέο 
επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
  δ. Η παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% . 
 
  ε. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 3. Η ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ 
(θφξσλ ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 

Άξζξν 7ν 
Πιεξσκή-Γηθαηνινγεηηθά 

 
 1. ε θάζε παξάδνζε, ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηελ εθνξία, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 
πξντφληνο θαη ε επσλπκία (είδνο) ηνπ πξντφληνο.  
 
 2. Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαη απφ ην Π Ληηνρψξνπ, δχν 
(2) θνξέο ην κήλα ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνπλ θαη ζηα 
νπνία ζα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθά νη πνζφηεηεο ησλ παξαδνζέλησλ 
εηδψλ, απφ ηα δειηία απνζηνιήο, κε βάζε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Σηκνιφγην εμνθιεκέλν απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζεσξεκέλν απφ 
ηελ Οηθνλνκηθή Δθνξία. 
 
  β. Απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο. 
 
  γ. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
 3. Η εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ 
αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. 
 
 4. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξνζέξρνληαη ζην Π Ληηνρψξνπ γηα ηελ πιεξσκή 
ηνπο βάζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηα νπνία ζα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθά νη 
πνζφηεηεο ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ απφ ηα δειηία απνζηνιήο. Μαδί κε ηα 
ηηκνιφγηα ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα δειηία απνζηνιήο. 
 

Άξζξν 8ν 
Παξάδνζε-Παξαιαβή-Πνηφηεηα 

 
 1. Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ηηο παξαγγειίεο κέζσ ηνπ Π Ληηνρψξνπ ζηνλ 
πξνκεζεπηή 2 έσο 7 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο. Σα 
είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη, ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ο πξνκεζεπηήο 
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ππνρξενχηαη, λα εθηειέζεη αθξηβψο (πνηφηεηα, θαηεγνξία, πνζφηεηα) θαη ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηελ παξαγγειία πνπ ηνπ δφζεθε, κέρξη 
ηελ ζπκθσλεζείζα εκέξα θαη ψξα. 
 
 2. Η παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, κε 
εηδηθφ φρεκα απηνδχλακνπ ςχμεο ζηα ΚΦΜ ησλ Μνλάδσλ, ην Π θαη ηε ΛΑΦ 
Ληηνρψξνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιεια ςπγεία ηεο 
εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ζηα ΚΦΜ ησλ Μνλάδσλ, ην Π θαη ηε ΛΑΦ 
Ληηνρψξνπ θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο Γθηέο απηψλ γηα ηελ ελαπνζήθεπζε 
ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα ςπγεία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο ην 
αξγφηεξν εληφο 10 εκέξνπ απφ ηε ιήςε ηεο θαηαθπξσηηθήο δηαηαγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ απφ ην κεηνδφηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν κεηνδφηεο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη ε ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ ζα θέξεη θακία επζχλε γηα ηε κε 
πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σνλ ππ’ φςε εμνπιηζκφ αληηθαζηζηνχλ ή 
επηζθεπάδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ζε πεξίπησζε βιάβεο απφ θπζηνινγηθή θζνξά. 
 
 3. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο θαζψο 
θαη ηα ςπγεία δηάζεζεο ησλ παγσηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 4. ε θάζε παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη Γειηίν Απνζηνιήο 
ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ηα 
είδε πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα. 
 
 5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο 
ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα πνζφηεηα 
θξέαηνο, ηφηε ε πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε 
δηαθνξά ηηκήο λα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 6. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, λα ηθαλνπνηνχλ 
αζξνηζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ «11», ησλ παξφλησλ Δηδηθψλ Όξσλ, 
ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ), ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Δηδψλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ έθδνζε 7/2007 θαη ηεο εθάζηνηε εηδηθήο 
λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα απνξξίπηνληαη θαη 
αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιια θαηάιιεια. Δπηπιένλ ε ΥΥIV, 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 

Άξζξν 11ν 
Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

 
 1. Ο πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηα παξαθάησ: 
 
  α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε 
µε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο. 
 
  β. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ εληεηαιµέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
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πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
  γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 
 
  δ. Να µεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο θαηάιιεισλ νρεµάησλ, ηα νπνία 
ζα δηαζέηνπλ ηηο πξνβιεπφµελεο άδεηεο θαη ζα έρνπλ δεισζεί ζε ππεχζπλε 
δήισζε. 
 
  ε. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφµελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξαµνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνµίζεη ζηελ ΥΥΙV ΣΘΣ/2ν ΔΓ, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, γηα ηε µεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηµέλνπ λα εθδνζνχλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, ηα νπνία µε ηε ιήμε ηεο ζχµβαζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξαθνχλ. 
 
 2. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνµεζεπηή. 
 
 3. Ο πξνµεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεµα πνπ ηπρφλ ζα ζπµβεί θαηά ηελ 
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα 
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεµεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θαµηά εξγαζηαθή, νηθνλνµηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 4. Ο πξνµεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ζα 
πξνθιεζεί αηχρεµα, απφ αµέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 5. Η επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνµήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 
ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Μνλάδσλ. 
 
 6. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα είδε γηα ηα νπνία 
αλαδείρηεθε κεηνδφηεο, ζηηο πνζφηεηεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξαγγειίεο. 
 

Άξζξν 10ν 
Τγεηνλνκηθφο-Πνηνηηθφο Έιεγρνο 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο πξνβιεπφκελεο 
αγνξαλνκηθέο - πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
 
 2. Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε  
νπνηνδήπνηε ρξφλν. Γηθαίσµα εθαξµνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξµφδηα φξγαλα ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί 
ησλ Μνλάδσλ, φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηµειείο επηηξνπέο πνπ 
νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ XXIV ΣΘΣ ή ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα 
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ζπµµεηέρεη ηαηξφο/θηελίαηξνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κε ηήξεζε ησλ 
φξσλ πγηεηλήο ή ηεο πξνβιεπφκελεο πνηφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, ε XXIV 
ΣΘΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ θαζνξηδφκελσλ ζην άξζξν 10, ησλ 
Γεληθψλ Όξσλ. 
 
 3. Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα δηελεξγείηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ 
αξκφδηα Δπηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν, ή ηνλ ηαηξφ ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο - 
Τπεξεζίαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ή 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαην-
ιεςίαο θαη ζα αλαγξάθεη νινγξάθσο ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ, θαζψο θαη ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 4. Η αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ δελ 
εμνθινχληαη εληφο κελφο απφ εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, δχλαληαη λα 
εηζπξαρζνχλ είηε ζπκςεθηζηηθά απφ φηη έρεη λα ιάβεη ν πξνκεζεπηήο, είηε απφ ηελ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε λα εηζπξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 5. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνκεζεπηνχ, ζε φια ηα είδε πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Μνλάδεο. 
 
  β. Δθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα 
ηεο Μνλάδαο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 6. Δίδε ειέγρσλ: 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη 
κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξεηαίξσ εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο. 
 
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε 
ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζε 
πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε 
απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Οη 
πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη Μηθξνβηνινγηθέο θαη Υεκηθέο 
θαηά πεξίπησζε. Η επηινγή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα 
δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 
 
  γ. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο: 
 
   (1) Όηαλ γίλεηαη δεηγµαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγµαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγµαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο 
αλ επηζπµεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ δείγµαηνο λα γίλεη παξνπζία 
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λφµηµνπ επηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη 
ζπγρξφλσο ην νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα γίλεη ε έθεζε 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο θαµία δήισζε, ηφηε ν 
θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψµαηνο άζθεζεο έθεζεο. 
 
   (2) ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ ή 
ζνβαξήο πγεηνλνµηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηψλ, χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο αξµφδηαο 
επηηξνπήο, ηφηε εθαξκφδνληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 
 
 7. Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 
ηίζεληαη ππφςε ηεο XXIV ΣΘΣ, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ, 
πξνζηίκσλ, εθπηψζεσλ θιπ. Η απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη νξηζηηθή θαη 
απαγνξεχεηαη θαηά λφκν λα αλαθιεζεί. 
 

Άξζξν 11ν 
Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί - Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
 1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 
Τπεξεζίαο γηα θάζε έλα απφ ηα πξντφληα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Πξνζζήθε 
«1/Β». 
 
 2. Η ζπζθεπαζία θάζε είδνπο, ζα είλαη ίδηα κε απηή ηνπ ειεχζεξνπ 
εκπνξίνπ. Σα πξνζθεξφκελα παγσηά πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο. 
Δίδε πνπ ην φξην ιήμεο εγγίδεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο δελ ζα παξαιακ-
βάλνληαη. 
 
 3. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πέξαλ ησλ αλσηέξσλ κε βάζε θαη 
ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 

Άξζξν 12ν 
Δγγπνδνζία 

 
1. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, εγγσηηική επιζηολή 

ζσμμεηοτής, ύυοσς 2% (406 €) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο 
ΦΠΑ. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, 
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγσηηική επιζηολή καλής εκηέλεζης ηης ζύμβαζης, 
ύυοσς 5% (1.013€) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ΦΠΑ. 
 
 3. Η κνξθή θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θαζψο θαη ν 
ηξφπνο θαηάζεζήο ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Β-9 
 

./. 

Άξζξν 13ν 
Καηαθχξσζε – Τπνγξαθή χκβαζεο 

 
 Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ XXIV ΣΘΣ, ε νπνία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ αλάδεημε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο πξνκεζεπηψλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
κε ηνλ/νπο πξνκεζεπηή/έο ζην φλνκα ηνπ/σλ νπνίνπ/σλ ζα θαηαθπξσζεί ν 
δηαγσληζκφο, εμνπζηνδνηείηαη ν Γηεπζπληήο XXIV ΣΘΣ/4ν ΔΓ. 
 

Άξζξν 14ν 
Άιινη Δηδηθνί Όξνη 

 
 1. Η Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ θξαηήζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία ή ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ. 
 
 2. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο θαηά ηελ είζνδν 
ηνπ ζηηο Μνλάδεο, ζα πξέπεη, λα ηχρεη ηεο αλαγθαίαο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηα 
γξαθεία αζθαιείαο ησλ Μνλάδσλ, λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα δηαζέηεη 
ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη λα ηεξεί ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 3. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ειέγρεη ηα παξαζηαηηθά 
κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ δηαθηλνχληαη/παξάγνληαη εθηφο λ. Λήκλνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ηεο 
πνζφηεηαο εηδψλ παγσηψλ πνπ ζα θαηαζηξαθεί θαηά ηε κεηαθνξά ή πνπ ζα 
αιινησζεί πξηλ απφ πψιεζε ηνπο ή πνπ ζα ιήμεη ην φξην εγγχεζεο ζπληήξεζεο. 
 
 5. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε παξαιαβήο ησλ αδηαζέησλ 
παγσηψλ κε ηε ιήμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε 
ηπρφλ δηαθνξψλ. 
 
 6. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά ηα παγσηά ηα 
νπνία έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη αθνχ 
πξνεγνπκέλσο εηδνπνηεζεί έγθαηξα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ ΚΦΜ, Π θαη ΛΑΦ 
Ληηνρψξνπ γηα ηε δηαθνπή. 
 
 8. Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ, φια ηα 
ειεθηξηθά ςπγεία πνπ έρνπλ δνζεί παιαηφηεξα απφ ηνπο δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο , 
λα απνζπξζνχλ κε κέξηκλα απηψλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ αληίζηνηρα ςπγεία 
ηνπ κεηνδφηε. Αδπλακία εθνδηαζκνχ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
 9. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη εηθνλνγξαθεκέλνπο 
θαηαιφγνπο. 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Β-10 
 

./. 

 
 
 10. Η ζπληήξεζε – αληηθαηάζηαζε ησλ ςπγείσλ δηάζεζεο ησλ παγσηψλ 
απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνλ πξνκεζεπηψλ. 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
«1» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
«2» Σερληθή Πξνζθνξά (Τπφδεηγκα) 

 

 ρεο (ΣΘ) Παλαγηψηεο Λνγνζέηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
  
  
  
Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο  
       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
  (1ν Η – «ΦΛΩΡΗΝΑ») 
  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»  

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 
 1. ηα πξνο παξάδνζε είδε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε 
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο, θαζώο θαη ε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ πξντόληνο. Tα 
δεηνύκελα ήδε κπνξεί λα είλαη παγσηά «γάιαθηνο», «θξέκα» ή «θατκάθη» 
ζύκθσλα κε ηνλ ΚΣΠ. 
 
 2. Σα πξντόληα, ε ζπζθεπαζία θαη ε δηαθίλεζή ηνπο λα είλαη ζύκθσλα κε 
ηα  θαζνξηδόκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ, 
Έθδνζε 7ε θαη ζηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (Κ.Σ.Π.), δειαδή : 
 
  α. Δπηθαιύςεηο παγσηώλ 
 
   Γηα ηηο θαηεγνξίεο παγσηώλ «γάιαθηνο» θαη «θξέκα» πνπ 
θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε μύιηλα ή πιαζηηθά ζηεξίγκαηα, επηηξέπεηαη ε 
επηθάιπςή ηνπο κε εηδηθό ηύπν ζνθνιάηαο, πνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε μεξνύο 
θαξπνύο. 
 
  β. Δπηθάιπςε ζνθνιάηαο εηδηθνύ ηύπνπ 
 
   Δπηηξέπεηαη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ, πέξαλ ησλ ζηαζεξώλ πνπ 
αλαθέξνληαη γηα ηε ζνθνιάηα ζηνλ ΚΣΠ (άξζξν 57 θαη 58). 
 
   (1) Κνθθόιηπνο 5% θαη΄ αλώηαην ζην βάξνο επηθάιπςεο. 
 
   (2) Τδξνγνλσκέλε θπηηθή ιηπαξή ύιε 5% θαη κε ζεκείν ηήμεο 
όρη κεγαιύηεξν από 42ν C. 
 
  γ. Δπηθάιπςε κε απνκίκεζε ζνθνιάηαο 
 
   (1) Δπηηξέπεηαη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά, όπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 137 παξ. 8. 
 
    (α) Τδξνγνλσκέλε ή όρη θπηηθή ιηπαξή ύιε κε ζεκείν ηήμεο 
όρη κεγαιύηεξν από 42ν C θαη ζε πνζνζηό 60% θαηά κέγηζην. 
 
    (β) Καθάν κε πεξηεθηηθόηεηα βνπηύξνπ θαθάν 10-12% ζε 
πνζνζηό 10% θαη΄ ειάρηζην. 
 
    (γ) Εάραξε, αιάηη, ιεθηζίλε 30% επί ζπλόινπ. 
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    (δ) Αβιαβείο αξσκαηηθέο ύιεο ζε ίρλε. 
 
   (2) ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο αλαγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά κε γξάκκαηα ύςνπο 5 ρηιηνζηώλ ε θξάζε «ε επηθάιπςε δελ είλαη 
ζνθνιάηα». 
 
  δ. Δξγαζηεξηαθέο Παξάκεηξνη 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθέο (όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 56/95) 
 
   (2) Υεκηθέο (όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηώλ). 
 
  ε. Δηδηθνί όξνη – απαγνξεύζεηο 
 
   Ζ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ςπθηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
  ζη. πζθεπαζία 
 
   Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθήο ή ράξηηλεο) ζα αλαγξάθεηαη ε 
ζύζηαζε ηνπ πξντόληνο από ην εξγνζηάζην παξαγσγήο, όπσο πξνβιέπεηαη από 
ην άξζξν 11 ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ – Πνηώλ (απαγορεύεηαι η αναγραθή με 
αυηοκόλληηη αναγραθή από ηον εκπρόζωπο ή και ηην ιδία ηην εηαιρεία), 
θαζώο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πξντόληνο. Όζε πνζόηεηα 
εηδώλ παξακέλεη αδηάζεηε κεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ζπληήξεζεο, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ηα πάξεη πίζσ θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια 
πξόζθαηεο παξαγσγήο, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
Οκνίσο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πάξεη πίζσ ηπρόλ πνζόηεηα πνπ 
παξέκεηλε αδηάζεηε, κεηά ηε ιήμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ. 
 
  δ. πληήξεζε - Μεηαθνξά 
 
   (1) Όια ηα είδε παγσηώλ, ζεσξνύληαη επαιινίσηα ηξόθηκα. π-
ληεξνύληαη ζε ςπγεηνθαηαςύθηεο ππό θαζεζηώο βαζηάο θαηάςπμεο (≤–18ν C) θαη 
δηαθηλνύληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςύμεσο. 
 
   (2) Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε πξντόλησλ πνπ έρνπλ απνςπρζεί 
θαη επαλαθαηαςπρζεί (ζηξεβισκέλεο ζπζθεπαζίεο, εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 
ξππαξέο από πεξηερόκελν θαη δεκηνπξγία εμσηεξηθά πάγνπ). 
 
   (3) Ζ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθώλ εγθαηαζηά-
ζεσλ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
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 3. Σν βάξνο, ε ζύζηαζε θαη ε ζπζθεπαζία ζα παξακέλνπλ ζηαζεξά, θαζ΄ 
όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 
 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΗ ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ 
  (1ν Ι – «ΦΛΩΡΙΝΑ») 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙ 
  14 Απξ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»  
ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.163/19/11117/.745  
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

 
 1. Ο ππνγεγξακκέλνο ............................ (Ολνκαηεπώλπκν) ηνπ 
...................... (Όλνκα Παηξόο) θάηνηθνο .................. (Πόιε, Υωξηό) 
................................... (Οδόο θαη αξηζκόο) ηει. ............... πνπ εθπξνζωπώ ηελ 
....................................... (Όλνκα Δηαηξείαο) ζαο γλωξίδω ηα παξαθάηω: 
 
  α. Λάβακε γλώζε θαη απνδερόκαζηε αλεπηθύιαθηα ηνπο γεληθνύο 
θαη εηδηθνύο όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ην ππόδεηγκα ζύκβαζεο (Παξαξηήκαηα 
«Α», «Β» θαη «Γ» ηεο Φ.600.163/…../………../……/……. 20/XXIV ΣΘΣ/4ν ΔΓ, 
όπωο θαη ηωλ δηαηάμεωλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγωληζκνύο.    
 
  β. Η δηεύζπλζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ηεο επηρείξεζεο από όπνπ ζα γίλεηαη ε 
δηαθίλεζε ηωλ πξνϊόληωλ, είλαη………………………………………………….. 
 
 2. Γηαζέηνπκε άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ/ηηο νπνία/εο 
ζπκκεηέρνπκε ζην δηαγωληζκό. 
 
 3. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξόζωπν, κόληκν ή 
ζε εθεδξεία Αμηωκαηηθό, γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη παξέιζεη 5εηία από ηελ 
απνζηξαηεία ηνπ, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 
 4. Έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκόδνπκε ζύζηεκα αλάιπζεο θηλδύλωλ 
θαη θξίζηκωλ ζεκείωλ ειέγρνπ (HACCP), ή θαηά ην πξόηππν ΔΝ ISO 22000:2005, 
(ή) εθαξκόδνπκε ηνλ αληίζηνηρν Οδεγό Τγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ ζηελ έθηαζε πνπ 
απαηηείηαη, γηα ηηο κηθξήο δπλακηθόηεηαο επηρεηξήζεηο θαη δελ ππνρξενύκαζηε ζηελ 
πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο HACCP (δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπηωζε) ή βεβαίωζε ηεο 
αληίζηνηρεο Γλζεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο 
επηρείξεζεο ωο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. 
 
 5. Γηαζέηνπκε άδεηεο θαηαιιειόηεηαο από αξκόδηα Τπεξεζία ηεο νηθείαο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ηωλ εηδώλ θαη όηη ηα νρήκαηα 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ηωλ εηδώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ππεξεζία 
ζαο είλαη ηα παξαθάηω: 
 
  α. ………………………. 
 
  β. ………………………. 
 
 6. Γερόκαζηε ηνλ έιεγρν - επηζεώξεζε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ηεο 
επηρείξεζεο πνπ δηαθηλεί ην είδνο πνπ εκπνξεπόκαζηε θαη ηωλ δειωζέληωλ 
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νρεκάηωλ κεηαθνξάο, από αξκόδηα επηηξνπή ηεο ηξαηηωηηθήο Τπεξεζίαο, θαζώο 
θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνϊόληνο, εθόζνλ αλαθεξπρζνύκε 
πξνκεζεπηέο. 
 
 7. Γερόκαζηε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ, ην ρξόλν ηζρύνο 
ηεο πξνζθνξάο καο. 
 
 8. Απνδερόκαζηε ηα θαζνξηδόκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξαηηωηηθήο 
Τπεξεζίαο, ζύκθωλα κε ηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ηνπ δηαγωληζκνύ, ηνλ Κώδηθα 
Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ (ΚΠΣ) θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ Κπιηθείνπ ηνπ 
ΓΔ/ΓΔΜ έθδνζε 7/2007. 
 
 9. Σα πξνζθεξόκελα είδε είλαη …………………. παξαγωγήο θαη ηεο/ωλ 
εηαηξείαο/εηώλ ………………………….. 
 

 
 
                    …..…/……./2020 

 
    -Ο- 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 
 
 

Τπνγξαθή θαη ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 
 
 
 

 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  

Δπρνο Νηθόιανο Βαθαιάο  

       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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  XXIV ΣΔΘ/ΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
  (1ν Η – «ΦΛΧΡΗΝΑ») 
  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
  14 Απξ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»    
ΣΖ ΓΓΖ .600.163/19/11117/.745   

 

 
Δ Ξ Ω Φ Τ Λ Λ Ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ. ΑΡΙΘ. …./……..(έτος) 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΓΩΣΩΝ 

ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΜΟΝΑΓΩΝ XXIV ΣΘΣ 
 
 

……… (μήνας) 2020 
 

 

ΠΡΟΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ 
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 1. ην Ληηφρσξν, ζήκεξα ηελ .... ηνπ κελφο .................... ηνπ έηνπο 2020 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο ................... θαη ψξα ........... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
 
  α. …………………………………………..………….., εθπξφζσπνο ηεο 
ΥΥΗV ΣΘΣ, πνπ ζην εμήο ζα απνθαιείηαη γηα ζπληνκία «ΑΓΟΡΑΣΖ». 
 
  β. …………………………………………………..……, εθπξφζσπνο 
ηεο εηαηξείαο  «…………………………………………….»,πνπ ζην εμήο ζα 
απνθαιείηαη γηα ζπληνκία «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ». 

 
π ρ ο β ή κ α μ ε 

 
ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο παγσηψλ, ζε εθηέιεζε ησλ 
παξαθάησ: 
 
  α. Φ.600.163/………………………………….... (δηαθήξπμε ππ’ αξηζκ 
1/2019), ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε ΑΓΑ:………...................θαη 
ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ………………..................…, θαη 
 
  β. Φ.600.163/.……………………………………. (δγή θαηαθχξσζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ), ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε ΑΓΑ:…………. 
νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ζηεξίδεηαη: 
 
  α. ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
  β. ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο απηνχ. 
 
  γ. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  δ. ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή 
θαζψο θαη ζε ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηξφθηκα. 
 
  ε. ηα άξζξα πνπ αθνινπζνχλ 
 
 3. Σηκέο Πξνκήζεηαο ησλ πκβαηηθψλ Δηδψλ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ (ΔΤΡΩ)  

1 …………………… ……………………………………………… 
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Άξζξν 1ν 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 
 1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ελφο (1) έηνπο, αξρφκελε απφ 
…….., ρσξίο ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. 
 
 2. Ζ ΥΥΗV ΣΘΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, 
κνλνκεξψο θαη αδεκίσο, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, 
εθφζνλ θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 
(ηηκή, πνηφηεηα θιπ.) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  β. Δθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο.  
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή (π.ρ. θεληξηθή πξνκήζεηα  
απφ ηελ ζηξαηησηηθή ππεξεζία, θ.ιπ.).  
 
  δ. Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν πξνκεζεπηή έρεη πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία 
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  ζη. Δάλ απνδεηρζεί φηη, ε ζπλαιιαγή κε ηνλ πξνκεζεπηή ζίγεη ηα 
ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Γεκνζίνπ γεληθφηεξα. 
 
  δ. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Π Ληηνρψξνπ. 
 
  ε. ε πεξίπησζε πνπ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο ειέγμεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ή θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ 
παξάγεη ην είδνο πνπ εκπνξεχεηαη ν πξνκεζεπηήο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ – επηζεψξεζεο θξίλνπλ ηελ επηρείξεζε ΜΖ ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ γηα ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
  ζ. Αλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ πξνκεζεπηή 
ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ππεξεζίαο θαη παξεθθιίλεη ησλ ηεζέλησλ φξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 

Άξζξν 2ν 
ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

 
 1. Ζ ζχκβαζε ηζρχεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ (ΚΦΜ θαη ζπζζίηην) 
ησλ Μνλάδσλ ηεο ΥΥΗV ΣΘΣ, νη νπνίεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ησλ 
εηδψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Γ-4 

./. 

λα δηαζέηεη όλα ηα είδη για ηα οποία αναδείτηηκε μειοδόηης, ζηηο πνζφηεηεο 
πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξαγγειίεο. Δπίζεο απαγορεύεηαι ε δηάζεζε εηδψλ 
πνπ δελ ζα πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη. 
 
 2. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηε ΛΑΦ 
Ληηνρψξνπ θαη ζην ηκήκα απηνεμππεξέηεζεο ηνπ Π Ληηνρψξνπ παγσηψλ 
νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, εθφζνλ ην επηζπκεί, πέξαλ ηνπ κεηνδφηε 
πξνκεζεπηνχ, γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 
 
 3. Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ηηο παξαγγειίεο κέζσ ηνπ Π Ληηνρψξνπ ζηνλ 
πξνκεζεπηή 2 έσο 7 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο. Σα 
είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα παξαγγέιινληαη, ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ο πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη, λα εθηειέζεη αθξηβψο (πνηφηεηα, θαηεγνξία, πνζφηεηα) θαη ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηελ παξαγγειία πνπ ηνπ δφζεθε, κέρξη 
ηελ ζπκθσλεζείζα εκέξα θαη ψξα. 
 
 4. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, κε 
εηδηθφ φρεκα απηνδχλακνπ ςχμεο ζηα ΚΦΜ ησλ Μνλάδσλ, ην Π Ληηνρψξνπ θαη 
ηε ΛΑΦ Ληηνρψξνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιεια 
ςπγεία ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο Γθηέο 
απηψλ γηα ηελ ελαπνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα ςπγεία ζα εγθαηαζηαζνχλ 
ζηνπο ρψξνπο απηνχο ην αξγφηεξν εληφο 10 εκέξνπ απφ ηε ιήςε ηεο 
θαηαθπξσηηθήο δηαηαγήο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην κεηνδφηε. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε ν κεηνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε ηξαηησηηθή Τπεξεζία δελ ζα 
θέξεη θακία επζχλε γηα ηε κε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σνλ ππ’ φςε 
εμνπιηζκφ αληηθαζηζηνχλ ή επηζθεπάδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ζε πεξίπησζε 
βιάβεο απφ θπζηνινγηθή θζνξά. 
 
 5. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο θαζψο 
θαη ηα ςπγεία δηάζεζεο ησλ παγσηψλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 6. ε θάζε παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη Γειηίν Απνζηνιήο 
ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ηα 
είδε πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα. 
 
 7. Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο 
ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα πνζφηεηα 
θξέαηνο, ηφηε ε πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε 
δηαθνξά ηηκήο λα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε 
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 8. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, λα ηθαλνπνηνχλ 
αζξνηζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ άξζξνπ «11», ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηεο εθάζηνηε 
εηδηθήο λνκνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη ηεο πνηνηηθήο 
θαηάζηαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα απνξξίπηνληαη θαη 
αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιια θαηάιιεια. Δπηπιένλ ε XXIV ΣΘΣ, 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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Άξζξν 3ν 

ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΗ - ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 
 1. ηα πξνο παξάδνζε είδε πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε 
εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο, θαζψο θαη ε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ πξντφληνο. 
 
 2. Σα πξντφληα, ε ζπζθεπαζία θαη ε δηαθίλεζή ηνπο λα είλαη ζχκθσλα κε 
ηα  θαζνξηδφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΤΓ, 
Έθδνζε 7ε θαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (Κ.Σ.Π.), δειαδή: 
 
  α. Δπηθαιχςεηο παγσηψλ 
 
   Γηα ηηο θαηεγνξίεο παγσηψλ «γάιαθηνο» θαη «θξέκα» πνπ 
θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε μχιηλα ή πιαζηηθά ζηεξίγκαηα, επηηξέπεηαη ε 
επηθάιπςή ηνπο κε εηδηθφ ηχπν ζνθνιάηαο, πνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε μεξνχο 
θαξπνχο. 
 
  β. Δπηθάιπςε ζνθνιάηαο εηδηθνχ ηχπνπ 
 
   Δπηηξέπεηαη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ, πέξαλ ησλ ζηαζεξψλ πνπ 
αλαθέξνληαη γηα ηε ζνθνιάηα ζηνλ ΚΣΠ (άξζξν 57 θαη 58). 
 
   (1) Κνθθφιηπνο 5% θαη΄ αλψηαην ζην βάξνο επηθάιπςεο. 
 
   (2) Τδξνγνλσκέλε θπηηθή ιηπαξή χιε 5% θαη κε ζεκείν ηήμεο 
φρη κεγαιχηεξν απφ 42ν C. 
 
  γ. Δπηθάιπςε κε απνκίκεζε ζνθνιάηαο 
 
   (1) Δπηηξέπεηαη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 137 παξ. 8. 
 
    (α) Τδξνγνλσκέλε ή φρη θπηηθή ιηπαξή χιε κε ζεκείν ηήμεο 
φρη κεγαιχηεξν απφ 42ν C θαη ζε πνζνζηφ 60% θαηά κέγηζην. 
 
    (β) Καθάν κε πεξηεθηηθφηεηα βνπηχξνπ θαθάν 10-12% ζε 
πνζνζηφ 10% θαη΄ ειάρηζην. 
 
    (γ) Εάραξε, αιάηη, ιεθηζίλε 30% επί ζπλφινπ. 
 
    (δ) Αβιαβείο αξσκαηηθέο χιεο ζε ίρλε. 
 
   (2) ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο αλαγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά κε γξάκκαηα χςνπο 5 ρηιηνζηψλ ε θξάζε «ε επηθάιπςε δελ είλαη 
ζνθνιάηα». 
 
  δ. Δξγαζηεξηαθέο Παξάκεηξνη 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθέο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 56/95) 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Γ-6 

./. 

 
   (2) Υεκηθέο (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ). 
 
  ε. Δηδηθνί φξνη – απαγνξεχζεηο 
 
   Ζ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ςπθηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
   ζη. πληήξεζε - Μεηαθνξά 
 
   (1) Όια ηα είδε παγσηψλ, ζεσξνχληαη επαιινίσηα ηξφθηκα. π-
ληεξνχληαη ζε ςπγεηνθαηαςχθηεο ππφ θαζεζηψο βαζηάο θαηάςπμεο (≤–18ν C) θαη 
δηαθηλνχληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα απηνδπλάκνπ ςχμεσο. 
 
   (2) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνςπρζεί 
θαη επαλαθαηαςπρζεί (ζηξεβισκέλεο ζπζθεπαζίεο, εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 
ξππαξέο απφ πεξηερφκελν θαη δεκηνπξγία εμσηεξηθά πάγνπ). 
 
   (3) Ζ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ εγθαηαζηά-
ζεσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Σν βάξνο, ε ζχζηαζε θαη ε ζπζθεπαζία ζα παξακέλνπλ ζηαζεξά, θαζ΄ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πέξαλ ησλ αλσηέξσλ κε βάζε θαη 
ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 

Άξζξν 4ν 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

 
 1. Ζ ζπζθεπαζία θάζε είδνπο, ζα είλαη ίδηα κε απηή ηνπ ειεχζεξνπ 
εκπνξίνπ. Σα πξνζθεξφκελα παγσηά πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο. 
Δίδε πνπ ην φξην ιήμεο εγγίδεη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο δελ ζα 
παξαιακβάλνληαη. 
 
 2. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθήο ή ράξηηλεο) ζα αλαγξάθεηαη ε 
ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 
ην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ – Πνηψλ (απαγορεύεηαι η αναγραθή με 
ασηοκόλληηη αναγραθή από ηον εκπρόζωπο ή και ηην ιδία ηην εηαιρεία), 
θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο. Όζε πνζφηεηα 
εηδψλ παξακέλεη αδηάζεηε κεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ζπληήξεζεο, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηα πάξεη πίζσ θαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε άιια 
πξφζθαηεο παξαγσγήο, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
Οκνίσο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πάξεη πίζσ ηπρφλ πνζφηεηα πνπ 
παξέκεηλε αδηάζεηε, κεηά ηε ιήμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 
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Άξζξν 5ν 
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ – ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ηεξεί επαθξηβψο ηηο πξνβιεπφκελεο 
αγνξαλνκηθέο - πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
 
 2. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσµα ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε  
νπνηνδήπνηε ρξφλν. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν µπνξεί λα παξαζηεί επηηξνπή 
Αμησµαηηθψλ, θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ εηδψλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνµεζεπηή. ∆ηθαίσµα εθαξµνγήο ησλ ειέγρσλ έρνπλ αξµφδηα φξγαλα ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, φπσο ν ππεχζπλνο ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο, νη ηαηξνί 
ησλ Μνλάδσλ, φξγαλα ησλ Μνλάδσλ θαζψο θαη ηξηµειείο επηηξνπέο πνπ 
νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ ΥΥΗV ΣΘΣ ή ηηο Μνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα 
ζπµµεηέρεη ηαηξφο/θηελίαηξνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, κε ηήξεζε ησλ 
φξσλ πγηεηλήο ή ηεο πξνβιεπφκελεο πνηφηεηαο ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, ε ΥΥΗV 
ΣΘΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ θαζνξηδφκελσλ ζην άξζξν 10 ησλ 
Γεληθψλ Όξσλ. 
 
 3. Γεηγκαηνιεςία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, γηα καθξνζθνπηθή θαη 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα δηελεξγείηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη ρψξν, απφ 
αξκφδηα Δπηηξνπή, ή ηνλ θηελίαηξν, ή ηνλ ηαηξφ ηεο εθάζηνηε Μνλάδαο - 
Τπεξεζίαο. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή, ή 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, ν νπνίνο ζα  ππνγξάθεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν δεηγκαην-
ιεςίαο θαη ζα αλαγξάθεη νινγξάθσο ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ, θαζψο θαη ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 
 4. Ζ αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ δελ 
εμνθινχληαη εληφο κελφο απφ εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, δχλαληαη λα 
εηζπξαρζνχλ είηε ζπκςεθηζηηθά απφ φηη έρεη λα ιάβεη ν πξνκεζεπηήο, είηε απφ ηελ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε λα εηζπξαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 5. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνκεζεπηνχ, ζε φια ηα είδε πνπ παξαιακβάλνληαη. 
 
  β. Δθηάθησο, θαηά ηελ θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα 
ηεο Μνλάδαο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 6. Δίδε ειέγρσλ: 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - νξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο: Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο, δίλνπλ ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη 
κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξεηαίξσ εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο. 
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  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο: Δθαξκφδεηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε 
ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζε 
πξντφληα ηα νπνία καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε εθαξκνγήο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε 
απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα. Οη 
πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο είλαη Μηθξνβηνινγηθέο θαη Υεκηθέο 
θαηά πεξίπησζε. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα 
δηελεξγεζνχλ γίλεηαη απφ ηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ηεο Μνλάδνο. Αλαγξάθνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη κε ζαθήλεηα ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο. 
 
  γ. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο: 
 
   (1) Όηαλ γίλεηαη δεηγµαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγµαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγµαηνο λα δειψλεη εγγξάθσο 
αλ επηζπµεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεχηεξνπ δείγµαηνο λα γίλεη παξνπζία 
λφµηµνπ επηζηεµνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνµεζεπηή, νπφηε αλαγξάθεηαη 
ζπγρξφλσο ην νλνµαηεπψλπµν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπµεί λα γίλεη ε έθεζε 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεµηθνχ ή φηη δελ επηζπµεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγµαηνιεςίαο θαµία δήισζε, ηφηε ν 
θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγµα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηψµαηνο άζθεζεο έθεζεο. 
 
   (2) ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ ή 
ζνβαξήο πγεηνλνµηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηψλ, χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε ηεο αξµφδηαο 
επηηξνπήο, ηφηε εθαξκφδνληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 
 
 7. Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 
ηίζεληαη ππφςε ηεο ΥΥΗV ΣΘΣ, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ, 
πξνζηίκσλ, εθπηψζεσλ θιπ. Ζ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο είλαη νξηζηηθή θαη 
απαγνξεχεηαη θαηά λφκν λα αλαθιεζεί. 
 

Άξζξν 6ν 
ΠΛΖΡΧΜΖ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
 1. ε θάζε παξάδνζε, ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ε επσλπκία 
(είδνο) ηνπ πξντφληνο. 
 
 2. Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαη απφ ην ΠΛΗ, δχν (2) θνξέο 
ην κήλα ζχκθσλα κε ηα ηηκνιφγηα ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνπλ θαη ζηα νπνία ζα 
είλαη θαηαρσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθά νη πνζφηεηεο ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ, απφ 
ηα δειηία απνζηνιήο, κε βάζε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Σηκνιφγην εμνθιεκέλν απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζεσξεκέλν απφ 
ηελ Οηθνλνκηθή Δθνξία. 
 
  β. Απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο 
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  γ. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
 2. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ 
αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζέξρεηαη ζην Π Ληηνρψξνπ γηα ηελ πιεξσκή 
ηνπ βάζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηα νπνία ζα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθά νη 
πνζφηεηεο ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ απφ ηα δειηία απνζηνιήο. Μαδί κε ηα 
ηηκνιφγηα ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα δειηία απνζηνιήο. 
 

Άξζξν 7ν 
ΚΡΑΣΖΔΗ - ΔΞΟΓΑ 

 
 1. Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ: 
 
  α. Σα κεηαθνξηθά - δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη ηελ παξάδνζε 
ησλ εθνδίσλ. 
 
  β. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ 
Τπεξεζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (άξζξν 214 ηνπ 
Ν.4412/2016). 
 
  γ. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ινηπέο 
επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
  δ. Ζ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4%. 
 
  ε. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 2. Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ 
(θφξσλ ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 

Άξζξν 8ν 
ΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΗ 

 
 1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο (θαζπζηεξήζεηο, άξλεζε δεηγκαηνιεςίαο, 
ειιείςεηο, θαθήο πνηφηεηαο πξντφληα θιπ), ε ΥΥΗV ΣΘΣ επηβάιιεη θαηά ηελ θξίζε 
ηεο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν έσο 25%  επί ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 
εθηέιεζεο. 
 
  γ. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Σαμηαξρίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Γ-10 

./. 

 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Σαμηαξρία. 
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
 
 2. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ 
ζεηξά: 
 
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηε Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηνπ ΠΛΗ. 
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (π.ρ. αμία 
εκπνξεπκάησλ - παξαθξάηεζε ηνπ αληίηηκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα δεκία πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε/ακέιεηα 
ηνπ πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 
 4. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ, ε ΥΥΗV ΣΘΣ κπνξεί λα 
αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε άιινλ 
πξνκεζεπηή, είηε κε δηαγσληζκφ, είηε ρσξίο δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ 
επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή γηα ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμήο ηνπ σο έθπησηνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Ζ είζπξαμε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο ηηκήο γίλεηαη είηε απφ φζα 
ελδερνκέλσο δηθαηνχηαη πξνο είζπξαμε ν έθπησηνο πξνκεζεπηήο, είηε απφ ηελ 
ηδηαηηέξα ηνπ πεξηνπζία, θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 6. Πξνζθπγή ζηελ επηβνιή θχξσζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο 30 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηεο ΥΥΗV ΣΘΣ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 205 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο βξεζεί «κε θαλνληθφ» ή ην πξντφλ 
ραξαθηεξηζζεί «Αθαηάιιειν γηα ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία» ή «Αθαηάιιειν γηα 
βξψζε» ή «Δπηβιαβέο» ή «Δπηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν», εθαξκφδεηαη ε 
παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλή 
ή νξηζηηθή). 
 

Άξζξν 9ν 
ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΔΠΗΒΟΛΖ ΚΤΡΧΔΧΝ 

 
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί 

αλσηέξα βία, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζην 
ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Ωο 
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πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  β. Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή ην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ. Πιεκκχξα ή ζεηζκφο. 
 
  δ. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
 
  ε. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ή απνδεηγκέλε βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ζη. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (δηεζλνχο δηθηχνπ), ή 
εκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (embargo). 
 
 2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη άκεζα απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή εγγξάθσο ζηελ ΥΥΗV ΣΘΣ θαη λα βεβαηψλνληαη κε ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αξκφδηαο αξρήο), κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 10ν 
ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΧΝ ΔΓ 

 
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ 
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91 ηνπ Ν.4412/16, ή είλαη 
γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ 
N.4412/16. 
 

Άξζξν 11ν 
ΔΓΓΤΟΓΟΗΑ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θαηάζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο κε αξηζκφ ........................., χςνπο .................................... επξψ, ηεο 
Σξαπέδεο .................................... αθνχ παξέιαβε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ. 
 
 2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κέζα ζε ηξηάληα 
(30) εκέξεο απφ ηελ εθπιήξσζε θάζε ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 12ν 
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 
 1. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ αληίθεηληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη 



ΑΔΑ: 9ΣΚΗ6-ΖΗΜ



Γ-12 

./. 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 2. Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ ή/θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπλνιηθά ή κεξηθά, ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
 3. Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο φξσλ ζπκθσληψλ 
θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα ιακβάλεη απφ ην 
δεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 
είζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
 
 4. Σν θείκελν θάζε ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, θαηηζρχεη θάζε άιινπ 
θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 5. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ. θαη δελ 
απνδέρεηαη θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ηηκή θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ. 
 
 6. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ειέγρεη ηα παξαζηαηηθά 
κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ, πνπ δηαθηλνχληαη/παξάγνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδεηθλχεηαη ε πξνέιεπζή ηνπο. 
 
 7. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ 
ιχλεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο 
πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε 
εθαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ Γηθαίνπ. 
 
 8. Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2362/95 (φπσο απηφο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3871/10 θαη ην Ν.4270/14), Ν.3886/10 (φπσο απηφο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4055/12), ην Ν.4412/2016, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 
 
 9. Τπεχζπλνη γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηηο Μνλάδεο, ζα 
είλαη νη εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ηνλ πξνκεζεπηή νδεγνί, νη νπνίνη ζα 
παξεπξίζθνληαη ζηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν. Οη νδεγνί ζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο αληηπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο, 
ππνγξάθνληαο φπνπ απαηηείηαη ζηα πξσηφθνια δεηγκαηνιεςίαο. Χο 
αληηπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο νξίδνληαη νη παξαθάησ: 
 
  α. .......................................................................... (αξηζκφο δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο...........................................). 
 
  β. .......................................................................... (αξηζκφο δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο...........................................). 
 
 10. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζε 
ζηξαηησηηθή Μνλάδα - Τπεξεζία πξνζσπηθφ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ππνρξενχηαη λα 
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γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο φηη: 
 
  α. Γελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο εμάξηεζε απφ ηελ ΥΥΗV ΣΘΣ. 
 
  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
 11. Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο (αλάδνρνο), θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο 
πιεξνθνξίεο (ζρεηηθά κε ηε ζέζε – δχλακε ησλ Μνλάδσλ θιπ) πνπ πεξηέξρνληαη 
ζε απηφλ έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. Ζ ππνρξέσζε απηή 
θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 12. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ππαηηηφηεηα 
(αθφκε θαη ειαθξά ακέιεηα) ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο 
επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 
 
 13. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ηεο πνζφηε-
ηαο εηδψλ παγσηψλ πνπ ζα θαηαζηξαθεί θαηά ηε κεηαθνξά ή πνπ ζα αιινησζεί 
πξηλ απφ πψιεζε ηνπο ή πνπ ζα ιήμεη ην φξην εγγχεζεο ζπληήξεζεο. 
 
 14. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε παξαιαβήο ησλ αδηαζέησλ 
παγσηψλ κε ηε ιήμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε 
ηπρφλ δηαθνξψλ. 
 
 15. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά ηα παγσηά ηα 
νπνία έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη αθνχ 
πξνεγνπκέλσο εηδνπνηεζεί έγθαηξα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηε δηαθνπή. 
 
 16. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηα ΚΦΜ, ηε ΛΑΦΛΗ θαη 
ην ΠΛΗ εηθνλνγξαθεκέλνπο θαηαιφγνπο. 
 
 17. Ζ ζπληήξεζε – αληηθαηάζηαζε ησλ ςπγείσλ δηάζεζεο ησλ παγσηψλ 
απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνλ πξνκεζεπηψλ 
 
 Μεηά ηε ζπλαπνδνρή θαη απφιπηε ζπκθσλία επί φισλ ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ φξσλ, θαη αθνχ αλαγλψζζεθαλ θαη βεβαηψζεθαλ ηα 
αλαγξαθφκελα, ππνγξάθεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε ζε δχν (2) αληίηππα (απφ έλα 
γηα ΥΥΗV ΣΘΣ /4ν ΔΓ θαη αλάδνρν πξνκεζεπηή), φπσο παξαθάησ: 
 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
 

Για ηην Αναθέηοσζα Αρτή  Για ηον Προμηθεσηή 
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 ρεο (ΣΘ) Λάδαξνο Νάθνο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 
  
  
  
Δπρνο Νηθφιανο Βαθαιάο  
       Σκρεο 4νπ ΔΓ/2  
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