
 
 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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ΠΡΟ :         ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
           ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
   Πίλαθαο Απνδεθηώλ    4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
           Σειεθ (εζση.) 114 
ΚΟΙΝ :         Φ.600.163/6/220 
           .58 
           πάξηε,   16  Ηαλ 20 
           πλεκκέλα:  2 Φύιια 
 
ΘΕΜΑ : πκβάζεηο- Γηαγσληζκνί (Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ) 
 
ΥΕΣ : α. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «Καζνξηζκόο Σηκήο  
    Γεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σύπν» 

β. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 

γ. ΤΑ 196/03-08-2017 (ΦΔΚ 2824/11-08-2017) «Καζνξηζκόο 
Ζκεξήζησλ θαη Δβδνκαδηαίσλ Δθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα Καηαρώξεζεο Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ 
Γεκνζίνπ»» 

 
 αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην (β) ζρεηηθό, ην 
Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ (ΚΔΔΜ), ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα 
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα: 
 

«Καηετςγμένυν Ειδών (Λασανικών – Αλιεςμάηυν) για ηην κάλςτη ηυν 
αναγκών ζςζζιηίος ηυν Μονάδυν ηος ΚΕΕΜ» 

 
Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. 

01/2020 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν 
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη 
παξαθαινύκε: 

 
  α. Σν Δπηκειεηήξην, όπσο κεξηκλήζεη ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε 
ηα µέιε ηνπ, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, 
γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεώλ 
ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ησλ βεβαηώζεσλ θνηλνπνίεζεο ζηε δηεύζπλζή µαο 
(ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - 
Γπζείνπ, e-mail: keem@army.gr). 
  

β. Σα έληππα κέζα (εθεµεξίδα) : 
 

(1) Να δεκνζηεύζνπλ ην ζπλεκκέλν θείκελν πξνο δεκνζίεπζε, ηελ 
20 Ηαλ 20 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ θπθινθνξεί απηή ηελ εκέξα, ε 
δεκνζίεπζε λα γίλεη ηελ επόκελε. Καηά ηε δεκνζίεπζε: 

 
(α) Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µόλν ζε πεξίπησζε 

έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ Νν 8. 
 

(β) Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη 
αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι. 
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(γ) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο λα κελ 
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 

(2) Να εθδώζνπλ ηηκνιόγην κε ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην (α) 
όκνην, ζπλνδεπόκελν από 3 θύιια ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεκεξίδαο όπνπ έγηλε ε 
δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο θαη βεβαίσζε αξκνδίνπ πξαθηνξείνπ 
γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία 
ηηκνιόγεζεο : 

 
ΚΕΕΜ/ 4ο ΕΓ 

 Στρατόπεδο «Κων/νου Δαβάκη» 
 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ 
 ΑΦΜ : 090153025 
 ΔΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

  Σν ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ζα πξνβεί έγθαηξα ζηε 
ζύληαμε θαη εμαγνξά ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο δεκνζίεπζεο, αηηνύκελε ην αλαγθαίν 
πνζό από ηε ΓΗΚΔ (IV ΜΠ). 
 

Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξνθήξπμε (π.η.α.), παξαθαιείηαη 
γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
 Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λαθσλίαο θαη ν Γήκνο πάξηεο, παξαθαινύληαη 
όπσο αλαξηήζνπλ ηε ζπλεκκέλε πξνθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, 
γηα ηελ θαιύηεξε θαη επξύηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
 

Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ, Βνεζόο 4νπ ΔΓ, ηει.: 
2731035380, θαμ: 2731035370, e-mail: keem@army.gr . 
 
 

 Tαμρνο Αζαλάζηνο Υξπζαθόπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
 

http://www.army.gr/
mailto:keem@army.gr
ΑΔΑ: 9ΩΠΩ6-ΓΧΖ





 
 
 

-3- 
 

./. 

 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, 
ηει: 210 3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr    
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΩΝΗΑ, Ξαλζάθε 3, Γύζεην, Σ.Κ. 23200, email: 
gytheioc@otenet.gr       
ΠΔ  ΛΑΚΩΝΗΑ  (Γηνηθεηήξην ΠΔ Λαθσλίαο, 2ν ρικ Δ.Ο πάξηεο – Γπζείνπ 
ΣΚ 23100) e-mail: p.andreakou@lakonia.gr       
ΓΖΜΟ ΠΑΡΣΖ, Eπαγγειίζηξηαο 85-87, Σ.Κ. 23100, fax 2731022203,  
e-mail: dimspart@otenet.gr     
Δθεκεξίδα «ΛΑΚΩΝΗΚΟ ΣΤΠΟ», Σξηαθνζίσλ 48, ΣΚ 23100 πάξηε, ηει: 
2731081253, email: info@lakonikos.gr   
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ 
ΓΗΚΔ/4ν ΔΓ    
ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ – Γρζε Μηζζνηξνθνδνζίαο 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:gytheioc@otenet.gr
mailto:p.andreakou@lakonia.gr
mailto:dimspart@otenet.gr
mailto:taxydrom@otenet.gr
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΧΝ ΕΙΔΧΝ (ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ – ΑΛΙΕΤΜΑΣΧΝ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ 

ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΙΣΙΟΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ ΣΟΤ ΚΕΕΜ 
 

Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 01/2020 
 

1. Αλαζέηνπζα αξρή: 
 
          ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΔΔΜ) 

 
2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ : πλνπηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζεο θάησ 
ησλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
 
3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Πξνκήζεηα Καηεςπγκέλσλ Δηδώλ (Λαραληθώλ 
– Αιηεπκάησλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γύζεην θαη ηεο ΛΑΦ πάξηεο 
(εθόζνλ ε ηειεπηαία ην επηζπκεί). 
 
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ εηδώλ δελ 
δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ µε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο µε 
δπλάµελνπο λα πξνβιεθζνύλ µειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε – 
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηµώµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε 
είκοζι πένηε σιλιάδερ εςπώ (25.000,00 €)  πεξίπνπ. 
  
5. Γηεύζπλζε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 
ην ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - 
Γπζείνπ, ηειέθσλν: 2731035380, email: keem@army.gr  . 
 
6. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 
α. Καηάζεζε ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά  θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά), κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΚΔΔΜ/4ν 
ΔΓ (δηεύζπλζε όπσο παξάγξαθνο 5), κέρξη ηελ 07 14:00 Φεβ 20 . 

 
β. Απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη 

«Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηo ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ ηελ 11 10:00 Φεβ  
20. 
 
7. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη  ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, με μόνο κπιηήπιο ηη σαμηλόηεπη ηιμή, για 
κάθε είδορ ξεσυπιζηά. 
  
8. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, 
κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εμακήλσλ.  
 
9. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ύςνπο     
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πεληαθνζίσλ επξώ (500,00 €). Δλώ ν κεηνδόηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζύκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην ΚΔΔΜ, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο  5% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο, (δειαδή 1.250,00 €). 
Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνύ.  
 
11. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο Γεληθνύο θαη 
Δηδηθνύο όξνπο ζα αλαξηεζεί ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην «ΚΖΜΓΖ» ηελ 17 Ηαλ 20. 
 
                                                                          Από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ςπ’ απιθ. 01/2020 
(για εθημεπίδα) 

 
 Αλαθνηλώλεηαη από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία όηη ζα δηελεξγεζεί ζπλνπηηθόο 
δηαγσληζκόο, γηα  ηελ Πξνκήζεηα Καηεςπγκέλσλ Δηδώλ (Λαραληθώλ – Αιηεπκάησλ) 
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γύζεην θαη ηεο ΛΑΦ πάξηεο 
(εθόζνλ ε ηειεπηαία ην επηζπκεί). 
 
 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα απνηειέζεη  ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κε κόλν θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
 

Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηπιένλ δύν (2) εμακήλσλ. 

 
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ ηελ 11 Φεβ 20.  
 
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ, 

νξίδεηαη ε  07 Φεβ 20 και ώπα 1400. 
 

Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο Γεληθνύο θαη 
Δηδηθνύο όξνπο ζα αλαξηεζεί ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζην ΚΖΜΓΖ ηελ 17 Ηαλ 20.  
 

ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη από ην ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν 
«ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, ηειέθσλν: 
2731035380, e-mail: keem@army.gr , θαζεκεξηλά 09:00- 14:00 πιελ αββάηνπ – 
Κπξηαθήο. 

 
Από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
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ΠΡΟ :         ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
           ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ - ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
   Πίλαθαο Απνδεθηώλ    4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
           Σειεθ (εζση.) 114 
ΚΟΙΝ :         Φ.600.163/7/221 
           .59 
           πάξηε, 16 Iαλ 20 
 
ΘΕΜΑ : πκβάζεηο- Γηαγσληζκνί (Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ) 
 
ΥΕΣ   : α. Ν.Γ 721/70  «Πεξί  Οηθνλνκηθήο  Μέξηκλαο &  Λνγηζηηθνύ ησλ  
  Δ.Γ» (ΦΔΚ Α’ 251) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ηδ. Φ.600.163/32/13689/.2619/26 Ννε 19/ΓΗΚΔ (ΗV MΠ)/4ν ΔΓ 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020 

 
 1. αο γλσξίδνπκε όηη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ 
(ΚΔΔΜ), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα (α) έσο (ηδ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε 
δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ ζα αθνξά ζηελ Πξνκήζεηα 
Καηεςπγκέλσλ Δηδώλ (Λαραληθώλ – Αιηεπκάησλ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 
ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε 
έδξα ην Γύζεην θαη ηεο ΛΑΦ πάξηεο (εθόζνλ ε ηειεπηαία ην επηζπκεί). 
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 2. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 11 Φεβ 20, ημέρα Σρίηη και 
ώρα 10:00, ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ (4ν ΔΓ) από ηελ αξκόδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 3. πλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην δηαγσληζκό όπσο παξαθάησ:   
 
  α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ : 07 Φεβ 20, 
ημέρα Παραζκευή και ώρα 14:00. 
 
  β. Ζκεξνκελία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπµµκεηνρήο, 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο Σερληθώλ πξνζθνξώλ (1ε Φάζε Γηαγσληζκνύ) : 
11 Φεβ 20, ημέρα Σρίηη και ώρα 10:00. 
 
  γ. Απαηηνύκελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο όξνπο. 
 
  δ. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύβαζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, με μόνο κριηήριο ηη χαμηλόηερη ηιμή. 
 
  ε. πλνιηθή εθηηκσκέλε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηµέλσλ 
εηδώλ δελ δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ µε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο 
µε δπλάµελνπο λα πξνβιεθζνύλ µειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε 
– αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηµώµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε 
είκοζι πένηε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €)  πεξίπνπ. 
 
  ζη. Δίδνο δηαδηθαζίαο: πλνπηηθόο δηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ. Δγγπνδνζία:  
 
   (1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο: 500,00 €. 
 
   (2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: 1.250 €, αλαιπόκελε 
όπσο παξαθάησ γηα ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο θαηαθύξσζεο:  
  
        (α) Καηεςπγκέλα Λαραληθά: 500,00€  
  
       (β) Καηεςπγκέλα Αιηεύκαηα: 750,00€  
  
  ε. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
   
  ζ. Γηεύζπλζε ΚΔΔΜ πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε: ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, 
ηξαηόπεδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε», 14ν ρικ ΔΟ πάξηεο - Γπζείνπ, 
ηειέθσλν: 2731035380, e-mail: keem@army.gr 
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 4. ηνηρεία επηθνηλσλίαο – επαθήο: Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ, Βνεζόο 
4νπ ΔΓ, ηει.: 2731035380, θαμ: 2731035370, e-mail: keem@army.gr  . 
 
 

 Tαμρνο Αζαλάζηνο Υξπζαθόπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΑΓΤ/ΓΟΗ 
ΓΗΚΔ(IV MΠ) 4ν ΔΓ  
ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 
 ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗO 
 16 Iαλ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣH  
Φ.600.163/7/221/.59  

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

 

Άξζξν 1
ν
 

Βαζηθά Σηνηρεία Γηαγσληζκνύ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΔΔΜ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ –  
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ηξ/δν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ ΓαβΪθε», 14
ν 

ρικ ΔΟ πΪξηεο - Γπζεένπ, ηειΫθσλν: 
2731035380, e-mail: keem@army.gr 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Με Κεληξηθά ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 
15331170-9: ΚαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ 
15221000-3: ΚαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα 

ΚΧΓΗΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

ΜνλΪδεο ΦξνπξΪο πΪξηεο : EL 65 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Πξνκάζεηα ΚαηεςπγκΫλσλ Δηδψλ)ΛαραληθΪ 
– Αιηεχκαηα) γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ 
ζπζζηηένπ ησλ ΜνλΪδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 3νπ ΣΪγκαηνο 
κε Ϋδξα ην Γχζεην θαη ηεο ΛΑΦ πΪξηεο 
(εθφζνλ ε ηειεπηαέα ην επηζπκεέ). 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
Δθηηκώκελεο πνζόηεηεο 
ΚαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ: 6.000 θηιΪ 
ΚαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα: 3.300 θηιΪ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Έδξεο ΜνλΪδσλ (ρ. ΞεξνθΪκπη πΪξηεο, 
Γχζεην) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  

Δθηηκώκελε 25.000,00€ , ρσξέο ΦΠΑ: 
ΚαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ: 10.000,00 € 
ΚαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα: 15.000,00 € 

ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όρη 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

1 Ϋηνο, κε δηθαέσκα παξΪηαζεο ηεο ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο γηα 2 επηπιΫνλ εμΪκελα, 1 
κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζέα & 1 κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηά 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ αλΪδεημε κεηνδφηε ζα γέλεη βΪζεη ησλ 
θξηηεξέσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηα Ϊξζξα 
75, 79 θαη 80 ηνπ Ν.4412/2016, αθνχ ην 
ΚΔΔΜ ειΫγμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ δελ Ϋρνπλ 
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Α-2 

απνθιεηζζεέ ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα Ϋσο 73 
θαη 74 ηνπ ηδένπ Νφκνπ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

πλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε ελζθξΪγηζηεο 
πξνζθνξΫο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ, κε κόλν θξηηήξην ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, γηα θάζε είδνο 

μερσξηζηά  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 (ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 
17 Ιαλ 20 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 (ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΚΖΜΓΖ) 
17 Ιαλ 20 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

07 Φεβ 20 θαη ώξα 14:00 

ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  
 Έδξα ΚΔΔΜ   

 ηελ 11 Φεβ 20 θαη ώξα 10:00 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΔΔΜ/4
ν
 ΔΓ  

ηξ/δν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ ΓαβΪθε» 
14

ν 
ρικ ΔΟ πΪξηεο - Γπζεένπ, ηειΫθσλν: 

2731035380, e-mail: keem@army.gr 

ΠΔΡΗΟΓΟ  
ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Eθαηφλ εέθνζη (120) εκΫξεο (ηνπιΪρηζηνλ) ά 
κΫρξη νινθιάξσζεο ησλ  ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 
ΜΪηνο 2020 

ΓΛΧΑ ΤΝΣΑΞΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθά 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ 
ΚηιΪ, ηεκΪρηα, ζπζθεπαζέεο (θαηΪ 
πεξέπησζε) 

ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ Δπξψ (€) 

«ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ»  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γέλεηαη ην δηθαέσκα ππνβνιάο πξνζθνξΪο 

γηα θάζε είδνο ή θάζε θαηεγνξία εηδώλ 

μερσξηζηά ή ζπλνιηθή πξνζθνξά 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 
ΠΡΟΦΤΓΧΝ 

ΚΔΔΜ/4
ν
 ΔΓ  

ηξ/δν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ ΓαβΪθε» 
14

ν 
ρικ ΔΟ πΪξηεο - Γπζεένπ, ηειΫθσλν: 

2731035380,e-mail: keem@army.gr 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ν.4412/2018,  
Άξζξν 127 θαη 205 

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Σηκνιφγεζε κε βΪζε ηελ επηηεπρζεέζα ηηκά. 
Σα εέδε πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηνπο 
θαλφλεο ΓΗΔΠΠΤ/2017, φζνλ αθνξΪ ηελ 
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εκπνξέα θαη δηαθέλεζε ησλ ππφςε 
πξντφλησλ   

 

Άξζξν 2
ν
  

Γηαηάμεηο – Οξηζκνί
1
 

 
 1. Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο ηζρχνπλ νη νξηζκνέ ηεο 
θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ιφγσ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ιακβΪλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνέ ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ Ϊξζξσλ 2 
θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο επέζεο νη νξηζκνέ θαη νη αληέζηνηρεο 
κε ηελ πεξηγξαθφκελε πξνκάζεηα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 
4235/2014 (ΦΔΚ Α΄/32/2014) «ΓηνηθεηηθΪ κΫηξα, δηαδηθαζέεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγά ηεο ελσζηαθάο θαη εζληθάο λνκνζεζέαο ζηνπο ηνκεέο ησλ ηξνθέκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγεέαο θαη πξνζηαζέαο ησλ δψσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ». 
 
 2. ΔπηπιΫνλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνέ : 
 
  α. ΑζθΪιεηα Σξνθέκσλ σο ε θαηΪζηαζε ηνπ ηξνθέκνπ πνπ δελ 
πξνθαιεέ βιΪβε ζηελ πγεέα ηνπ θαηαλαισηά φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπΪδεηαη 
θαη/ά θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξάζε. 
 
  β. Αιπζέδα Σξνθέκσλ σο ε αθνινπζέα ησλ ζηαδέσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ παξαγσγάο, επεμεξγαζέαο, δηαλνκάο, απνζάθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ 
ελφο ηξνθέκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελά παξαγσγά Ϋσο ηελ 
θαηαλΪισζε. 
 
  γ. Δπηρεέξεζε Σξνθέκσλ, σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζέδαο Σξνθέκσλ 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγά δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελά παξαγσγά, ηε 
κεηαπνέεζε, ηε κεηαθνξΪ, ηελ απνζάθεπζε κΫρξη ηε ιηαληθά πψιεζε θαη δηΪζεζε 
ησλ Σξνθέκσλ ζηνλ θαηαλαισηά. ηηο επηρεηξάζεηο ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη 
Οξγαληζκνέ πξνκάζεηαο, νη ππεξγνιΪβνη θαη νη πξνκεζεπηΫο ησλ σο Ϊλσ 
επηρεηξάζεσλ. 
 
  δ. ΔγθαηΪζηαζε, σο ε θΪζε κνλΪδα κέαο επηρεέξεζεο. 
 
  ε. Πξνκεζεπηάο, σο ε επηρεέξεζε νηαζδάπνηε λνκηθάο θαη 
νξγαλσηηθάο κνξθάο πνπ βξέζθεηαη Ϋλα ζηΪδην πξηλ ηελ Δπηρεέξεζε Σξνθέκσλ 
ζηελ αιπζέδα Σξνθέκσλ. 
 

Άξζξν 3
ν
  

Γηαδηθαζία Σύλαςεο Σύκβαζεο
2
 -  Γεληθνί Υπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξΪγηζηεο πξνζθνξΫο. 
 
 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζε ηξεηο (3) ΦΪζεηο, φπσο παξαθΪησ: 
 

                                                           
1
 Ν.4412/16,  άρθρο 2 

2
 Ν.4412/16, άρθρα 26 και  32 παρ. 2.γ) 
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  α. 1
ε
 ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο 

– Σερληθάο ΠξνζθνξΪο. 
 
  β. 2

ε
 ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ. 
 
  γ. 3

ε
 ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: ‘Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε – 

Καηαθχξσζε. 
  
 3. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηε δηαθάξπμε φξνη θαη απαηηάζεηο εέλαη 
ππνρξεσηηθνέ γηα ηνπο πξνζθΫξνληεο. Ζ κε ηάξεζά ηνπο θαζηζηΪ απαξΪδεθηε κηα 
πξνζθνξΪ θαη ηελ απνθιεέεη απφ νπνηαδάπνηε αμηνιφγεζε. 
 

Άξζξν 4
ν
  

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
3
 - Πξνϋπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΣΓΣ

4
 θαη 

άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

 
  1.  Τπνςάθηνη ά πξνζθΫξνληεο θαη ζε πεξέπησζε ελψζεσλ, ηα κΫιε 
απηψλ κπνξνχλ λα εέλαη θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα εγθαηεζηεκΫλα ζε:  
 
   α. ΚξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο 
 
   β.  ΚξΪηνο - κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 
 
   γ. Σξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ

5
, ζην 

βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I 
ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη 
 

  δ.  Σξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ' ηεο 
παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε 
ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

 
  2.  Σν ΚΔΔΜ ζα επηθπιΪζζεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ησλ ρσξψλ 
πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλέεο, ζην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπΫο δηεζλεέο ζπκθσλέεο απφ 
ηηο νπνέεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, κεηαρεέξηζε εμέζνπ επλντθά κε απηάλ πνπ 
επηθπιΪζζεη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. ηε ζπλΫρεηα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ν φξνο «Πξνκεζεπηάο» 
αθνξΪ φιεο ηηο πξναλαθεξζεέζεο ζηελ αλσηΫξσ παξΪγξαθν 1 θαηεγνξέεο. Οη 
ελψζεηο ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμέεο ππνςεθέσλ πξνκεζεπηψλ 
δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβΪλνπλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα 
ππνβΪιινπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο. 

                                                           
3
 Ν.4412/16, άρθρα 19 και  25 

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

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

(ΦΕΚ Α΄139) 
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 4. Οη θνηλνπξαμέεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ 
πξνζθνξΪ ά λα εκθαλέδνληαη σο ππνςάθηνη. Γηα ηελ ππνβνιά κηαο πξνζθνξΪο ά 
κηαο αέηεζεο ζπκκεηνράο, δελ απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ νη θνηλνπξαμέεο νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά. Ζ επηιεγεέζα θνηλνπξαμέα εέλαη δπλαηφλ λα 
ππνρξεσζεέ λα πεξηβιεζεέ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εΪλ ηεο αλαηεζεέ ε 
ζχκβαζε, ζην κΫηξν πνπ ε πεξηβνιά απηάο ηεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα 
ηελ νξζά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 5
ν 

Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο Σπκκεηνρήο
6
 

 
 1. Οη πξνζθνξΫο, νη αηηάζεηο ζπκκεηνράο θαηΪ πεξέπησζε θαη ηα 
πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 
ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα 
αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  
 
 2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηεέηαη λα 
θαηαξηέζνπλ θαη λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ κε ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη 
φηη Ϊιιν απαηηεέηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά 
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ ειιεληθά γιψζζα, ζε 
θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/2016 Ϊξζξν 92 παξ. 6 θαζψο θαη 
ζηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηεο ΚΤΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 
 3. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηΫξσ θαθΫινπ νξέδνληαη σο εμάο: 
 
   α. Έλαο (1) ππνθΪθεινο µε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ  πµµεηνράο -
Σερληθά ΠξνζθνξΪ ». 
 
   β. Έλαο (1) ππνθΪθεινο µε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». 
 

 4. ηνλ ππνθΪθειν «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο - Τερληθή 

Πξνζθνξά» πεξηιακβΪλνληαη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ηα θαηΪ πεξέπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο 
γηα ηελ αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ζπγθεθξηκΫλα: 
 
 α. Σν ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ), 
ζπκπιεξσκΫλν θαηΪ πεξέπησζε θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθΫο νδεγέεο πνπ 
αλαγξΪθνληαη επ’ απηνχ. εκεηψλεηαη φηη επηπιΫνλ νδεγέεο γηα ηε ζπκπιάξσζά 
ηνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ απφθαζε 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΦΔΚ Β’ 
3698/16-11-2016). Σν ππφςε ΣΔΤΓ, εηδηθΪ πξνζαξκνζκΫλν ζηνλ ππφςε 
δηαγσληζκφ, φπσο ζηελ Πξνζζάθε «2/A».  
   
  β. Δγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, φπσο Πξνζζάθε «3/Α». 
 
  γ. Σα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο, σο αθνινχζσο: 
 

                                                           
6
 Ν.4412/16, Ϊξζξα 92 – 93 
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    (1) Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ ζπκκεηΫρνληνο ζην δηαγσληζκφ γηα 
ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ, ε ειΪρηζηε ηζρχο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε 

δηάζηεκα 120 εκεξώλ απφ ηε επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηεο δηαδηθαζέαο 
αλΪζεζεο. 
 
    (2) Τπεχζπλε Γάισζε απνδνράο ησλ Όξσλ ηεο Γηαθάξπμεο. 

 
    (3) Τπεχζπλε δάισζε ζπκκφξθσζεο κε ηα πγηεηλνινγηθΪ 
θξηηάξηα ησλ θνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 178/2002, (ΔΚ) 852/2004, (ΔΚ) 
853/2004 θαη (ΔΚ) 2073/2005, φπσο απηφο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηνλ (ΔΚ) 
1441/2007, θαζψο επέζεο θαη ηεο Δζληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ νπνέα εηζάιζαλ 
ζηελ ειιεληθά Ϋλλνκε ηΪμε, ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ηνπο θαλφλεο 
ΓΗΔΠΠΤ/2017 θαζψο θαη απνδνράο ηεο ηερληθάο πξνδηαγξαθάο, φπσο απηά 
πεξηγξΪθεηαη ζηελ Πξνζζάθε «3/Β» ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο. 
 
    (4) Τπεχζπλε Γάισζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηεο επηρεέξεζεο απφ 
φπνπ ζα γέλεηαη ε δηαθέλεζε ησλ πξντφλησλ. 
 
    (5) Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη/παξαγΪγεη ν έδηνο ην 
ηειηθφ πξντφλ, πξΫπεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ, λα επηζπλΪςεη θαη ππεχζπλε 
δάισζε, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ νπνέα ζα 
δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα πνπ ζα θαηαζθεπΪζεη/παξαγΪγεη ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. 
 
    (6) Όηαλ ν πξνζθΫξσλ δελ ζα θαηαζθεπΪζεη/παξαγΪγεη ν έδηνο 
ην ηειηθφ πξντφλ ζε δηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ 
δειψλεη (επηζπλΪπηεη ππεχζπλε δάισζε) ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα 
ζα θαηαζθεπαζηεέ/παξαρζεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δπέζεο, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ πξΫπεη λα επηζπλΪςεη θαη 
ππεχζπλε δάισζά ηνπ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, φηη ε 
θαηαζθεπά/παξαγσγά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ 
νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα 
θαηαζθεπάο/παξαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 
ηεο επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληέ ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλΪδνρν ππΫξ ηνπ 
νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. 
 
 ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη 
σο απαξΪδεθηε. 

 
     5. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο δελ πξΫπεη ζε θακέα 
πεξέπησζε λα εκθαλέδνληαη νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα. Σπρφλ εκθΪληζε νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρεέσλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ιΫμεσλ φπσο «δσξεΪλ») απνηειεέ ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο. 

 

 6. ηνλ ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε 
νπνέα ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπληαρζεέ θαη λα πεξηΫρεη, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ηα 
απαηηνχκελα απφ ηε δηαθάξπμε νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο (Πξνζζάθε 
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«6/Α»). πγθεθξηκΫλα: 
 
   α. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνέ, αζθΪιηζηξα, κεηαθνξηθΪ Ϋμνδα, 
θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο δαπΪλεο) εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
  
   β. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθΫξνληαη δσξεΪλ, ζα 
αλαγξΪθεηαη ζηελ νηθεέα ζΫζε ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ε Ϋλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ» 
ά «0,00». ΔΪλ Ϋρεη παξαιεηθζεέ ε αλαγξαθά ηηκάο, αθφκε θαη αλ δελ ππΪξρεη ε 
Ϋλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ» ά «0,00», ζεσξεέηαη φηη ηα αληέζηνηρα πξντφληα ά ππεξεζέεο 
Ϋρνπλ πξνζθεξζεέ δσξεΪλ. 
 
   γ. Σα ηπρφλ απαηηνχκελα ζηνηρεέα - δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
πξνζδηνξέδνληαη ζηνπο Γεληθνχο - Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
 7. ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ά θαηΪ παξΫθθιηζε, ησλ απαηηάζεσλ ηεο 
δηαθάξπμεο, ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθΫινπ «Οηθνλνκηθά 
ΠξνζθνξΪ», ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
 

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

ππνρξεσηηθά ζε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθώλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο - Τερληθή Πξνζθνξά». Οκνέσο, δελ 

αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεύεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απόξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνύ ζπκκεηνρήο ή 

δηθαηνινγεηηθνύ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

 
 9. ΑληηζΫησο, εέλαη δπλαηά ε ζπκπιάξσζε ά ε δηεπθξέληζε εγγξΪθσλ ά 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ΔΥΟΤΝ ΖΓΖ λνκέκσο θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζεέ θαη 
ΜΟΝΟ θαηφπηλ εηδηθάο πξφζθιεζεο ηνπ ΚΔΔΜ. Σνλέδεηαη ηδηαέηεξα φηη, ε ελ ιφγσ 
ζπκπιάξσζε ά δηεπθξέληζε, δελ επηηξΫπεηαη λα Ϋρεη σο ζπλΫπεηα κεηαγελΫζηεξε 
αληηθαηΪζηαζε ά ππνβνιά εγγξΪθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθάξπμεο, αιιΪ κφλν ηε δηεπθξέληζε ά ζπκπιάξσζε, αθφκε θαη κε λΫα Ϋγγξαθα, 
εγγξΪθσλ ά δηθαηνινγεηηθψλ πνπ Ϋρνπλ άδε ππνβιεζεέ. ΛνηπΪ φπσο 
θαζνξέδνληαη ζην Ν.4412/16, Ϊξζξν 102. 
 
 10. ΑλαθνξηθΪ κε ην ζΫκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ζηνηρεέσλ ηεο πξνζθνξΪο, ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 
(ΦΔΚ Α’ 74/26-03-14). 
 
 11. ΠξνζθνξΫο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ά πεξηΫιζνπλ ζηελ Δπηηξνπά 
εθπξφζεζκα δελ απνζθξαγέδνληαη θαη επηζηξΫθνληαη  ζηνπο απνζηνιεέο ηνπο. 
 
 12. Οη πξνζθνξΫο θαη ηα ζηνηρεέα απηψλ, δελ ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ Ϋρνπλ 
μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο ά Ϊιινπ εέδνπο αιινηψζεηο.  
 
 13. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη εκπξνζΫζκσο ηελ Ϋλζηαζε 
ηνπ Ϊξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/1 (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 12 ηνπ 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





 

 

 

 

./. 

Α-8 

Ϊξζξνπ 376 ηνπ έδηνπ λφκνπ), θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά εθφζνλ 
Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη 
αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΫσο ά εκκΫζσο, 
ηνπο αλσηΫξσ φξνπο. 
 
 14. Δπηζεκαέλεηαη φηη νη απαηηάζεηο ηνπ ΚΔΔΜ, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 
απαξΪβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδάπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηΫο, 
ζπλεπΪγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 
 

 15. Αληηπξνζθνξέο δελ γέλνληαη δεθηΫο ζε θαλΫλα ζηΪδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 
 

 16. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γέλνληαη δεθηΫο. ε πεξέπησζε πνπ 
ππνβιεζνχλ, δε ιακβΪλνληαη ππφςε. 
 
 17. ε πεξέπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο ΠξνζθνξΪο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθέεο (abbreviations), γηα ηε δάισζε ηερληθψλ ά Ϊιισλ ελλνηψλ, εέλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν λα αλαθΫξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πέλαθα ηελ 
επεμάγεζά ηνπο. 
 
 18. Σα Ϋληππα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη ά ελδΫρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά, θαηαηέζεληαη ζην ΚΔΔΜ/4

ν
 ΔΓ (ηξαηφπεδν «ρε (ΠΕ) 

Κσλ/λνπ ΓαβΪθε», 14
ν 

ρικ ΔΟ πΪξηεο – Γπζεένπ), µέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν (Τπφδεηγκα φπσο ζηελ Πξνζζάθε «1/Α»). 
 

Άξζξν 6
ν 

Φξόλνο Ιζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 
 

 1. Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςάθηνπο αλαδφρνπο γηα 

δηΪζηεκα  120 εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκΫξαο θαηΪζεζάο ηνπο. 
 
 2. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ 
απφ ην ΚΔΔΜ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν 
κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ 
αλσηΪηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ην ΚΔΔΜ θξέλεη αηηηνινγεκΫλα 
φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη 
ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλσηΪηνπ 
νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε 
δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηεέλεηαη απηνδέθαηα γηα φζν ρξνληθφ 
δηΪζηεκα ελδερνκΫλσο αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ά εκπνδηζηεέ ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεέα Ϊζθεζεο δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ ά αζθαιηζηηθψλ 
κΫηξσλ θαηΪ απνθΪζεσλ ηνπ ΚΔΔΜ, πνπ αθνξνχλ ην  δηαγσληζκφ. 
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 5. Ζ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλΪδνρν 
κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεέ. 
 
 6. Ο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηθαέσκα λα απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ ά κΫξνο ηεο κεηΪ ηελ θαηΪζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε 
πξνζθνξΪ ά κΫξνο ηεο απνζπξζεέ, ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Ϋθπησζε θαη απψιεηα θΪζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 

 

Άξζξν 7
ν 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
7
 - Λόγνη Απνθιεηζκνύ

8
 

 
 1. Σα θξηηάξηα επηινγάο αθνξνχλ ηελ: 
 
  α. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  β.  Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα. 
 
  γ. Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα. 
 

 2. Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, απαηηεέηαη ε εγγξαθά ζε Ϋλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. Γηα ην ιφγν απηφ ππνβΪιιεηαη απφ ηνπο 
ππνςεθένπο αλαδφρνπο, Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ά  Πηζηνπνηεηηθφ 
Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξένπ ά αληηζηνέρνπ  Ϊιινπ θξΪηνπο κΫινπο

9
, 

Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο 
ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπ, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
νη ηπρφλ αιιαγΫο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξεέαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε 
θαηΪζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζΪξηζεο ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηΪζηαζεο, 
πξνζθνκέδεηαη θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ειΫγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαένπ κεηνδφηε 

(Γηθαηνινγεηηθό Μεηνδόηε, 3
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνύ). 

 

3. Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
απαηηεέηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα δηαζΫηνπλ ηελ αλαγθαέα νηθνλνκηθά 
θαη ρξεκαηνδνηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ ζε εηνηκφηεηα θαη λα πξνζθνκέδνπλ 

κόλν θαηόπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο απφ ην ΚΔΔΜ, ηα παξαθΪησ : 
 
  α. ηνηρεέα πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ, 
ζηνλ ηνκΫα δξαζηεξηνηάησλ πνπ απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ησλ 
ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ (2017, 2018, 2019) εέλαη έζνο ά 
κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ αλΪζεζε 
πξνκάζεηαο γηα ηελ νπνέα εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρά ηνπ πξνζθΫξνληνο. ε 
πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα 
                                                           
7
 Ν.4412/16, Ϊξζξν 75 

8
 Ν.4412/16, άρθρο 73 

9
 Ν. 4412/16, ΠξνζΪξηεκα Α, ΠαξΪξηεκα XI  
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κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο 
εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο δξαζηεξηνπνηεέηαη, ζα πξΫπεη λα εέλαη 
έζνο ά κεγαιχηεξνο απφ ην  100%  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ππφ 
αλΪζεζε πξνκάζεηαο γηα ηελ νπνέα εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρά ηνπ πξνζθΫξνληνο.  
 
Ο ππνςάθηνο αλΪδνρνο νθεέιεη λα απνδεέμεη ηελ αλσηΫξσ ειΪρηζηε πξνυπφζεζε 
ζπκκεηνράο, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεέα ηεθκεξέσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξέ 
εηαηξεηψλ λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο: 
 
   (1) Ηζνινγηζκνχο ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξάζεσλ (2017, 2018, 2019), ζηελ πεξέπησζε πνπ ε δεκνζέεπζε ησλ 
ηζνινγηζκψλ απαηηεέηαη απφ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο.  Απαηηεέηαη λα παξΫρνληαη εκθαλψο ζηνηρεέα ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ, πξνθεηκΫλνπ ε αξκφδηα επηηξνπά λα πξνβεέ ζε αμηνιφγεζε κε βΪζε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Καηεπζπληάξηα Οδεγέα ππ. αξηζ. 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 
 
   (2) Γάισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, 
ζε πεξέπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ησλ αλσηΫξσ 
ζπλππνβΪιινληαο λφκηκα αληέγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγέαο 
εηζνδάκαηνο ά εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν εέλαη 
έζν ά κεγαιχηεξν απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθάο ππφ αλΪζεζε 
πξνκάζεηαο γηα ηελ νπνέα εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρά ηνπ πξνζθΫξνληνο 
 
  β. ΚαηΪιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκΫλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκΪησλ 
γηα ηελ πηζηνιεπηηθά ηθαλφηεηα ηεο επηρεέξεζεο ά πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθάο 
θΪιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ έζεο ά αλψηεξεο απφ ην 100% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθάο ππφ αλΪζεζε πξνκάζεηαο γηα ην δεδνκΫλν 
ρξνληθφ δηΪζηεκα θαη ηεο πξνκάζεηαο γηα ηελ νπνέα εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρά ηνπ 
πξνζθΫξνληνο, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ην θαηΪιιειν επέπεδν αζθαιηζηηθάο 
θΪιπςεο Ϋλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 

 4. Όζνλ αθνξΪ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, 
πηζηνπνηεηηθΪ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά 
HACCP απφ ηδησηηθφ θνξΫα, πνπ λα εέλαη δηαπηζηεπκΫλνο απφ ην ΔΤΓ ά απφ 
θνξΫα δηαπέζηεπζεο, κΫινο ηεο Δπξσπατθάο πλεξγαζέαο γηα ηε Γηαπέζηεπζε θαη 
κΪιηζηα, κΫινο ηεο αληέζηνηρεο πκθσλέαο Ακνηβαέαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) 

απηάο, ή θαηΪ ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ Ϋθηαζε πνπ απαηηεέηαη, ά 
βεβαέσζε εθαξκνγάο ηνπ αληέζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλάο, αλΪινγα κε ην εέδνο θαη ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο. Σα παξαπΪλσ (αλΪινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρεέξεζεο) πξνζθνκέδνληαη θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ειΫγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηειεπηαένπ κεηνδφηε. (Γηθαηνινγεηηθό Μεηνδόηε, 3
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνύ) . 

 
 5. Όηαλ ν πξνκεζεπηάο ν νπνένο πξνζθΫξεη ηε ρακειφηεξε ηηκά,  δελ 
ππνβΪιιεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 12 ηνπ παξφληνο (ΓηθαηνινγεηηθΪ Μεηνδφηε) θαη ζηνπο 
φξνπο, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά πνπ πξνζθΫξεη ηελ ακΫζσο 
επφκελε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκά. ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
ππνβΪιιεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα 
απαηηνχληαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ 
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ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκά θαη νχησ θαζ' εμάο. Αλ 
θαλΫλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο δελ ππνβΪιεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο  καηαηψλεηαη. 
 
 6. Όηαλ ν ζπκκεηΫρσλ ππνβΪιιεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ά ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθΫξσλ δελ 
ππνβΪιιεη εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο Ϋλα ε 
πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηα Ϊξζξα  
ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηΪ πεξέπησζε, θεξχζζεηαη 
Ϋθπησηνο.  
 
 7. Σν ΚΔΔΜ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα απφ ηε ζπκκεηνρά ζε 
δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιάζεπζε πνπ 
πξνβιΫπεηαη ζηα Ϊξζξα 79 Ϋσο 81 θαη 91, ά εέλαη γλσζηφ ζην ΚΔΔΜ κε Ϊιιν 
ηξφπν, φηη ππΪξρεη εηο βΪξνο ηνπ ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε θαηΪ ηα 
νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 8
ν
   

Πξνζθεξόκελε Τηκή 

 
 1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά πξΫπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα απφ ηελ 
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ. 
 
 2. Οη ηηκΫο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 
(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνέ, αζθΪιηζηξα, κεηαθνξηθΪ Ϋμνδα, θαη Ϊιιεο 
ζρεηηθΫο δαπΪλεο)  εθηφο Φ.Π.Α. 
 
 3. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πξνκάζεηα ε πξνζθνξΪ Ϋρεη αζπλάζηζηα 
ρακειά ηηκά (ά ηδηαέηεξα κεγΪιν πνζνζηφ Ϋθπησζεο), ηεξνχληαη νη δηαδηθαζέεο 
ησλ Ϊξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 4. Ζ Δπηηξνπά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο 
ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ, νη δε 
πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη λα  παξΫρνπλ απηΪ εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα 
θαζνξέδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά. 

 

Άξζξν 9
ν 

Απνζθξάγηζε - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ θαη Αηηήζεσλ Σπκκεηνρήο 

 
 1. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκΪησλ απηνχ (Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ), 
εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ αλΪζεζε 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
 2. Ζ Δπηηξνπά πξνβαέλεη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ζε εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ θαζνξέδεηαη απφ ην ΚΔΔΜ. 
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 3. ΚαηΪ ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελέα θαη ψξα, γέλεηαη απνζθξΪγηζε 

µφλν ησλ ππνθαθΫισλ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο -Σερληθά ΠξνζθνξΪ» (1
ε
 

Φάζε Γηαγσληζκνύ). Οη ππνθΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
απνζθξαγέδνληαη κΫζσ ησλ αξκφδησλ νξγΪλσλ, ζε εµεξνµελέα θαη  ψξα πνπ  ζα 
γλσζηνπνηεζεέ  ζε απηνχο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο, µεηΪ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ απηψλ (2
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνύ). 

 4. Σα απνηειΫζκαηα
10

 επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, ε νπνέα 
θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα απηνχ ζηνπο πξνζθΫξνληεο ά ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο. 
ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ρσξεέ Ϋλζηαζε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν. 
4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο θΪησ ησλ νξέσλ, δπλΪκεη 
ησλ θαζνξηδνκΫλσλ ζηελ παξ.12 ηνπ Ϊξζξνπ 376. 
 

 5. Ιζόηηκεο πξνζθνξέο: 

 
  Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξΫο κε ηελ έδηα αθξηβψο ηηκά. ηελ 

πεξέπησζε απηά ην ΚΔΔΜ ζα επηιΫμεη ηνλ αλΪδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη 
ελψπηνλ ηεο ΔΓΓ θαη παξνπζέα απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, θαηφπηλ εηδηθάο 
πξφζθιεζεο ζηελ Ϋδξα ηνπ ΚΔΔΜ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξέπησζε χπαξμεο 
δεθαδηθψλ ςεθέσλ, ζα ηζρχζεη ε ζηξνγγπινπνέεζε ζην 2ν δεθαδηθφ ςεθέν. 
 
 6. ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΚΔΔΜ πξνβαέλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, µΫζσ ησλ αξµνδέσλ νξγΪλσλ ηεο, εθαξµνδφµελσλ θαηΪ ηα 
ινηπΪ ησλ θεηµΫλσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ αλΪζεζε δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ΚΔΔΜ. Δηδηθφηεξα: 
 
  α. ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ θαζνξέδεηαη απφ ην ΚΔΔΜ, θαη 
απνζθξαγέδνληαη απφ ηελ ΔΓΓ νη ππνθΪθεινη «ΓηθαηνινγεηηθΪ πµµεηνράο – 
Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη νη ζπµµεηΫρνληεο απνθηνχλ πιΫνλ πξφζβαζε γηα 
ελεµΫξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ.  
 
  β. ΔπηπιΫνλ, ε αξµφδηα  ΔΓΓ παξαιακβΪλεη ηνπο ελζθξΪγηζηνπο 
θαθΫινπο µε ηα ηπρφλ επηµΫξνπο απαηηνχµελα ζε Ϋληππε µνξθά δηθαηνινγεηηθΪ 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνέα Ϋρνπλ θαηαηεζεέ ζην ΚΔΔΜ, ζχµθσλα µε ηηο 
απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο απφ ηνπο ζπµµεηΫρνληεο. Ζ επηηξνπά απνζθξαγέδεη 
ηνπο θπξέσο θαθΫινπο θαη ηνπο ππνθαθΫινπο µε ηελ Ϋλδεημε «ΔπηµΫξνπο Έληππα 
ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - Σερληθάο ΠξνζθνξΪο» θαη ζηε ζπλΫρεηα ηα 
µνλνγξΪθεη θαη ηα ζθξαγέδεη. Οη ππνθΪθεινη µε ηελ Ϋλδεημε «Δπέ κΫξνπο Έληππα 
Οηθνλνµηθάο ΠξνζθνξΪο» δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ µνλνγξΪθνληαη θαη 
ζθξαγέδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά θαη ηνπνζεηνχληαη ζε Ϋλα λΫν θΪθειν, ν νπνένο 
επέζεο ζθξαγέδεηαη θαη ππνγξΪθεηαη απφ ηελ έδηα Δπηηξνπά θαη παξαδέδεηαη ζηελ 
Τπεξεζέα. 
 
  γ. ΜεηΪ θαη ηελ σο Ϊλσ απνζθξΪγηζε, ε επηηξνπά πξνβαέλεη ζηελ 
θαηαρψξεζε φζσλ Ϋρνπλ ππνβΪιεη πξνζθνξΫο, ζε πξαθηηθφ απνζθξΪγηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα µΫιε ηεο. 
 

                                                           
10

 Ν.4412/16, Ϊξζξν 100, παξ. 4, Ϊξζξν 127 θαη Ϊξζξν 376 παξ. 12 
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  δ. ηε ζπλΫρεηα, ε ΔΓΓ, πξνρσξεέ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ ζηηο πξνζθνξΫο ησλ ζπµµεηερφλησλ γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη ηελ λνµηµφηεηΪ ηνπο, ζχµθσλα µε ηα ηζρχνληα. 
 
  ε. ΚαηΪ ην ζηΪδην απηφ ηεο δηαδηθαζέαο, ε επηηξνπά, κπνξεέ λα 
απεπζχλεη αηηάµαηα ζηνπο ζπµµεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, γηα παξνρά 
δηεπθξηλέζεσλ ά ζπκπιεξψζεσλ επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη 
ζπµµεηΫρνληεο ζην δηαγσληζµφ ρξάζηεο - νηθνλνκηθνέ θνξεέο, ππνρξενχληαη επέ 
πνηλά απνξξέςεσο ηεο πξνζθνξΪο, λα παξΫρνπλ εγγξΪθσο (αλ δεηεζεέ) ηηο 
δεηνχµελεο δηεπθξηλέζεηο - ζπµπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζµηψλ πνπ ηνπο 
νξέδνληαη. 
 
  ζη. Καηφπηλ, ε ΔΓΓ εηζεγεέηαη/γλσκνδνηεέ µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
απνδνράο ά αηηηνινγεµΫλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνράο θαη 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ, ην νπνέν ππνβΪιιεηαη αξµνδέσο ζην 
ΚΔΔΜ γηα ηε ιάςε θαη Ϋθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο απφθαζεο γηα ην ζηΪδην ηνπ 
δηαγσληζµνχ. 
 
  δ. Όζνη απφ ηνπο παξαπΪλσ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο                 
1εο ΦΪζεο φηη εέλαη απνδεθηΪ, ειΫγρνληαη απφ ηελ επηηξνπά πγεηνλνµηθάο 
επηζεψξεζεο (επηηξνπά πξνειΫγρνπ βηνµεραληψλ - βηνηερληψλ). Ζ ππφςε 
επηηξνπά ειΫγρεη ηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ δηαγσληδνµΫλσλ θαη ζπληΪζζεη Ϋθζεζε, 
ζχµθσλα µε ην ηξαηησηηθφ Καλνληζµφ 422-10. Σα απνηειΫζµαηα ηνπ ειΫγρνπ 
δέλνληαη ζηελ επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη, νη 
νηθνλνµηθΫο πξνζθνξΫο φζσλ δηαγσληδνµΫλσλ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ βΪζεη 
δηθαηνινγεηηθψλ ά απφ ηελ πγεηνλνµηθά επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγέδνληαη θαη 
επηζηξΫθνληαη ζε απηνχο. ΛεπηνκΫξεηεο φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  ε. Αθνινπζεέ ε θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα, Ϋθδνζε απφθαζεο απφ ην 
ΚΔΔΜ  γηα ην ππφςε ζηΪδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε απνζηΫιιεηαη µε 
µΫξηµλα ηνπ ΚΔΔΜ ζηνπο ζπµµεηΫρνληεο, γηα ελεµΫξσζε. 
 
  ζ. Γηα φζεο πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο (δηθαηνινγεηηθΪ 
ζπµµεηνράο - ηερληθά πξνζθνξΪ) απφ ην ΚΔΔΜ θαηΪ ην αλσηΫξσ ζηΪδην θαη µεηΪ 
ηελ Ϊπξαθηε παξΫιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιάο ελζηΪζεσλ ά ηελ εμΫηαζε ηπρφλ 
ππνβιεζεηζψλ ελζηΪζεσλ ά παξαηεξάζεσλ γηα ην ζηΪδην, νξέδεηαη ε εµεξνµελέα 
θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηΫρνληεο πνπ 
δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ θαηΪ ην πξνεγνχκελν ζηΪδην, κε κΫξηκλα ηεο Τπεξεζέαο 
πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηεέηαη ελεκΫξσζε γηα ηελ θαζνξηζζεέζα 
εκεξνκελέα θαη ψξα δηελΫξγεηαο ηεο απνζθξΪγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 
 
  η. ηελ θαζνξηζζεέζα σο Ϊλσ εµεξνµελέα θαη ψξα, ε αξµφδηα 
επηηξνπά    πξνβαέλεη    ζηελ    απνζθξΪγηζε    ησλ    ππνθαθΫισλ «Οηθνλνµηθά 

ΠξνζθνξΪ» (2ε Φάζε) θαη νη ζπµµεηΫρνληεο απνθηνχλ πιΫνλ πξφζβαζε γηα 
ελεµΫξσζε ζην πεξηερφµελν απηψλ.  
 
  ηα. ηε ζπλΫρεηα ε επηηξνπά απνζθξαγέδεη ηνλ θπξέσο θΪθειν θαη 
ηνπο ππνθαθΫινπο µε ηελ Ϋλδεημε «Δπέ µΫξνπο Έληππα Οηθνλνµηθάο ΠξνζθνξΪο» 
γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ ζην πξνεγνχµελν ζηΪδην. Σα 
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πεξηερφµελα απηψλ µνλνγξΪθνληαη θαη ζθξαγέδνληαη απφ ηελ επηηξνπά, θαηΪ 
θχιιν. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο, ε επηηξνπά ηνπ 
δηαγσληζµνχ πξνβαέλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ Ϋρνπλ ππνβΪιεη νηθνλνµηθΫο 
πξνζθνξΫο, ζε πξαθηηθφ ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα µΫιε ηεο. 
 
  ηβ. Αθνινπζεέ ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπά ησλ νηθνλνµηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηΪ ηελ νπνέα νη νηθνλνµηθΫο πξνζθνξΫο ειΫγρνληαη Ϋλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθάξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηΫο θαηαηΪζζνληαη µε βΪζε ην 
θξηηάξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπά εηζεγεέηαη/γλσµνδνηεέ µε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επέ ηεο απνδνράο ά µε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη επέ ηεο 
αλΪδεημεο απηνχ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνέν 
ππνβΪιιεηαη αξµνδέσο ζην ΚΔΔΜ, γηα ηε ιάςε θαη Ϋθδνζε ηεο πξνβιεπφµελεο 
απφθαζεο. 
 
  ηγ. ηε ζπλΫρεηα, ην ΚΔΔΜ εθδέδεη θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα ηελ 
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηΪδην ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ απφθαζε απνζηΫιιεηαη µε 
µΫξηµλα ηνπ ΚΔΔΜ ζηνπο ζπµµεηΫρνληεο, γηα ελεµΫξσζε. 
  
 ηδ. ΜεηΪ ηελ σο Ϊλσ ελεκΫξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επέ ηεο εθδνζεέζαο 
απφθαζεο ηνπ ΚΔΔΜ γηα ην αλσηΫξσ ζηΪδην θαη κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε παξΫιεπζε 
ηνπ ρξφλνπ ππνβνιάο ελζηΪζεσλ ά ηελ εμΫηαζε απφ ηελ Δπηηξνπά ΔλζηΪζεσλ 
ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηΪζεσλ, ν πξνζθΫξσλ («πξνζσξηλφο αλΪδνρνο») , ζηνλ 

νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, νθεέιεη εληόο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ε 
νπνέα ζα θαζνξέδεηαη (εκεξνινγηαθΪ) απφ ηε ζρεηηθά εηδνπνέεζε πνπ ηνπ 

απνζηΫιιεηαη, λα ππνβάιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθύξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαηΪ πεξέπησζε θαη 
αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 12 ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο.  
 

  ηε. Ζ απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο» (3ε 

Φάζε) ηνπ πξνζθΫξνληνο ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, γέλεηαη 
χζηεξα απφ ζρεηηθά εηδνπνέεζε ησλ ζπµµεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιΪβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιάζεζαλ. Ζ απνζθξΪγηζε γέλεηαη απφ ηελ 
αξµφδηα ΔΓΓ, εθαξµνδφµελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέµελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ 
αλΪζεζε δεµνζέσλ ζπµβΪζεσλ θαη  δηαδηθαζηψλ.  
 
  ηζη. ΑµΫζσο µεηΪ ηελ αλσηΫξσ απνζθξΪγηζε, νη ζπµµεηΫρνληεο ζην 
δηαγσληζµφ ζα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ηνπ θαθΫινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγέζζεθε. 
 
  ηδ.  Αθνχ νινθιεξσζεέ ε θαηΪ ηα πξνβιεπφµελα απνζθξΪγηζε ηνπ 
αλσηΫξσ θαθΫινπ, ε Δπηηξνπά ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα 
ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη µε μερσξηζηά 
εηζεγεηηθά Ϋθζεζε, γλσµνδνηεέ/πξνηεέλεη γηα ηε ιάςε νξηζηηθάο απφθαζεο απφ ην 
ΚΔΔΜ, επέ ησλ απνηειεζµΪησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 
 
  ηε. Ο πιάξεο θΪθεινο ηνπ δηαγσληζµνχ, ππνβΪιιεηαη ζην ΚΔΔΜ γηα 
ηελ Ϋθδνζε ηειηθάο απφθαζεο. 
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 7. Γηα ηελ αλσηΫξσ πεξηγξαθεέζα δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη γηα 
ηε ιάςε απφθαζεο επέ ησλ δηαθφξσλ ζηαδέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 
  α. ΠξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηελ ηερληθά 
πεξηγξαθά θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο Τπεξεζέαο φπσο αλαθΫξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθάξπμεο, απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπάο. 
 
  β. ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά εέλαη 
ππφ αέξεζε, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηεο επηηξνπάο. 
   
  γ. Έληππα ζηνηρεέα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 
πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνράο θαη ηερληθάο πξνζθνξΪο, δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ επηζηξΫθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεέ Ϋλζηαζε- δηνηθεηηθά πξνζθπγά θαηΪ ηεο απφθαζεο 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ά εθφζνλ Ϋρεη παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα 
Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο- δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο θαη’ απηάο ά Ϋρεη ππνβιεζεέ 
παξαέηεζε απφ ηπρφλ αζθεζεέζα Ϋλζηαζε- δηνηθεηηθά πξνζθπγά.  
 

  δ. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κΫξηκλα ηνπ ΚΔΔΜ 
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο  απνδνράο ά απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξΪο ηνπο. ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο ππφςε εηδνπνέεζεο/αλαθνέλσζεο 
εέλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπκκεηΫρνληεο Ϋρνπλ ιΪβεη πιΫνλ πιάξε γλψζε επέ ηεο 
απφθαζεο γηα ην εθΪζηνηε ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ 
εκεξνκελέα απνηειεέ θαη ην ρξνληθφ ζεκεέν απφ ην νπνέν ππνινγέδεηαη ε λφκηκε 
πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηπρφλ ελζηΪζεσλ-πξνζθπγψλ. 
 
  ε. Σν απνηΫιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 
γλσζηνπνηεζεέ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηΫρνληεο πνπ ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο θαη 
ηερληθψο απνδεθηΫο πξνζθνξΫο. 
 

Άξζξν 10
ν
   

Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
 

 1. Ζ απφξξηςε ΠξνζθνξΪο
11

 γέλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 4νπ

 
ΔΓ.  

 
 2. Ζ πξνζθνξΪ ηνπ ππνςάθηνπ πξνκεζεπηά απνξξέπηεηαη σο 
απαξΪδεθηε ζε θΪζε κέα ά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θΪησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηΪ εέδνο 
θαθΫινπ, ζηα Ϊξζξα 94 Ϋσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζην Ϊξζξν 4 ηεο παξνχζαο.  
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  γ. Έιιεηςε νπνηνπδάπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ά/θαη παξΪβαζε 
νπνηαζδάπνηε ππνρξΫσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (ΠξνζθνξΫο θαη 
Αηηάζεηο πκκεηνράο). 
 
  δ. Έιιεηςε πιάξνπο θαη αηηηνινγεκΫλεο ηεθκεξέσζεο ησλ ειΪρηζησλ 
πξνυπνζΫζεσλ ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο (Κξηηάξηα επηινγάο – 
Λφγνη Απνθιεηζκνχ). 
 
  ε. Έιιεηςε νπνηνπδάπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ά/θαη παξΪβαζε 
νπνηαζδάπνηε ππνρξΫσζεο πνπ αθνξΪ ηα ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο. 
 
   ζη. Υξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
   δ. Τπνβνιά νηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ εληφο ησλ ππνβιεζΫλησλ 
ππνθαθΫισλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ». 
 
  ε. ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε, αλεπέδεθηε εθηέκεζεο, ππφ αέξεζε 
ά/θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά ζΫηεη φξν 
αλαπξνζαξκνγάο ηηκψλ. 
 
  ζ. Τπνβνιά ζε Ϋληππε κνξθά ζηνηρεέσλ κεηΪ ηελ θαζνξηδφκελε απφ 
ηελ δηαθάξπμε πξνζεζκέα. 
 
   η. ΠξνζθνξΪ πνπ δελ θαιχπηεη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθάξπμεο. 
 
  ηα. Με ππνβνιά θΪζε Ϊιινπ ζηνηρεένπ πνπ πξνβιΫπεηαη λα 
ππνβιεζεέ απφ ηελ πξνζθνξΪ. 
 
  ηβ.  ΚΪζε αλαθξέβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ά/θαη δάισζε ςεπδψλ 
ζηνηρεέσλ ά/θαη δεδνκΫλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηΪ ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεέ κεηΪ απφ Ϋιεγρν πνπ δχλαηαη λα 
δηελεξγάζεη ην ΚΔΔΜ εέηε, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, εέηε 
θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 11
ν
   

Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο Σύκβαζεο 
 

 1. Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεέ ε  πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε κόλν θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή 

γηα θάζε είδνο μερσξηζηά. 
 
 2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβΪλνληαη ππφςε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16, νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη νη φξνη ηεο 
δηαδηθαζέαο. Ζ ηειηθά επηινγά ηνπ πξνκεζεπηά κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε 
ηηκά, γέλεηαη ηειηθΪ, εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο Ϋρνπλ 
θξηζεέ σο απνδεθηΫο, κε βΪζε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο φξνπο ηεο 
δηαδηθαζέαο. 
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Άξζξν 12
ν 

Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδόηε
12

 (3
ε
 Φάζε Γηαγσληζκνύ) 

 
 1. ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΚΔΔΜ ζα εηδνπνηάζεη 
εγγξΪθσο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν ηνλ/ηνπο πξνζθΫξνληα/εο, ζηνλ/νπο 
νπνέν/νπο πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), λα 
ππνβΪιιεη ζε θΪθειν κε ζάκαλζε «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο», ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαηΪ πεξέπησζε θαη αλαθΫξνληαη θαησηΫξσ. Τα 

ελ ιόγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα, εληόο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ά 
αθξηβΫο αληέγξαθν) ζην ΚΔΔΜ, αλαιπηηθΪ φπσο παξαθΪησ: 
  
  Γηθαηνινγεηηθά 3εο  Φάζεο  
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα 
θΪπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθάκαηα: 
 
   (1) πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη 
ζην Ϊξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ. 
 
   (2) Γσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 
ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, 
θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 
 
   (3) ΑπΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ 
κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά 
απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην 
Ϊξζξν 4 απηάο. 
 
   (5) Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο 
Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο 
Ννεσβξένπ 2005,  
 
   (6) Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011,  
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   (7) ρεηηθΪ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθΪ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

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

δ. Βεβαέσζε απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο (.ΔΠ.Δ) φηη 
γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
θαηΪζεζεο πξνζθνξψλ, δελ επηβιάζεθαλ θπξψζεηο φπσο παξαθΪησ:  

 
(1) Σξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ, απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ .ΔΠ.Δ γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 
ραξαθηεξέδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 2063/Γ1632/2011 (ΦΔΚ Β΄ 266) φπσο 
εθΪζηνηε ηζρχεη σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. 
 

(2) Γχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα 
ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ .ΔΠ.Δ γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) 
δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. 

 
(3) Οη παξαπΪλσ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη 

ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα εθδέδεη  ειεθηξνληθΪ 
ηελ παξαπΪλσ βεβαέσζε απφ ηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΔΠΔ (sepenet.gr), ελψ 
ελαιιαθηηθΪ λα ππνβΪιεη Ϋλνξθε δάισζε (Ν.4412/16, Άξζξν 80, παξ. 2)  ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξΪθνπ γηα ηε κε ππαγσγά ζηηο παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο επηβνιάο 
πξνζηέκσλ. 

 
  ε. Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ά Πηζηνπνηεηηθφ 
Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξένπ Ϋθδνζεο ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Ν.3419/2005, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά 
ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ εκΫξα  
επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο θαη επέζεο λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ 
αιιαγΫο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξεέαο θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ζε θαηΪζηαζε 
πηψρεπζεο, εθθαζΪξηζεο ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηΪζηαζεο. 
 
  ζη. Άδεηεο ιεηηνπξγέαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ά λνκηθνχ πξνζψπνπ 
πνπ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα Ϋδξα ηεο επηρεέξεζεο, 
θαζψο θαη αξηζκφ Ϋγθξηζεο εΪλ απαηηεέηαη (θσηναληέγξαθα απφ επέζεκε θξαηηθά 
αξρά), φπσο παξαθΪησ: 
 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





 

 

 

 

./. 

Α-19 

   (1) Άδεηα ιεηηνπξγέαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα θαηΪ πεξέπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β΄/31-
08-2006) θαζψο επέζεο θαη αξηζκφ εγθξέζεσο (εΪλ απαηηεέηαη). 
 
   (2) Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηερληθνχ ελδηαθΫξνληνο ά απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ά φπσο απηά εθδφζεθε 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα θαηΪ ην ρξφλν Ϋθδνζεο. 
 
   (3) Σνλέδεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ ε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο 
απαηηεέ παξαπΪλσ απφ κέα Ϊδεηεο, πξνζθνκέδνληαη φιεο, φπσο εηδηθά Ϊδεηα 
ρεηξηζκνχ ηξνθέκσλ δσηθάο πξνΫιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ Α 
95/31 Ματ 07). 
 
  δ. Άδεηα δηΪζεζεο ιπκΪησλ ά απαιιαθηηθφ, φπσο απηά Ϋρεη 
ελζσκαησζεέ ζηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ά ζηα Πξφηππα 
Πεξηβαιινληνινγηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ), εθδηδφκελε απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο 
Τπεξεζέεο Ύδξεπζεο θαη ΑπνρΫηεπζεο ά Ϊιιεο αξκφδηεο ππεξεζέεο αλαιφγσο 
ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηάησλ ηεο πεξηνράο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλέα - 
βηνκεραλέα, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο ησλ ιπκΪησλ ηεο ά 
βεβαέσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο 
απαηηάζεηο ηεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο αλαθνξηθΪ κε ηελ επεμεξγαζέα θαη ηε δηΪζεζε 
ησλ ιπκΪησλ ηνπο. ε πεξέπησζε δε πνπ δελ ππΪξρεη δέθηπν, εέλαη απαξαέηεηε ε 
πξνζθφκηζε βεβαέσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηΪ ηφπνπο 
Τπεξεζέεο Ύδξεπζεο θαη ΑπνρΫηεπζεο (Γ απηψλ). 
 
  ε. Βεβαέσζε αλΪπηπμεο θαη εθαξκνγάο HACCP απφ ηδησηηθφ 
θνξΫα, πνπ λα εέλαη δηαπηζηεπκΫλνο απφ ην ΔΤΓ ά απφ θνξΫα δηαπέζηεπζεο 
κΫινο ηεο Δπξσπατθάο πλεξγαζέαο γηα ηε Γηαπέζηεπζε θαη κΪιηζηα, κΫινο ηεο 
αληέζηνηρεο πκθσλέαο Ακνηβαέαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) απηάο, ά θαηΪ ην πξφηππν 
ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ Ϋθηαζε πνπ απαηηεέηαη, ά βεβαέσζε εθαξκνγάο ηνπ 
αληέζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλάο, αλΪινγα κε ην εέδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρεέξεζεο.  
 
  ζ. ΔθδνζΫληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθά Τπεξεζέα ηεο νηθεέαο 
Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο επηθπξσκΫλα θσηναληέγξαθα αδεηψλ ηνπ νράκαηνο ά 
ησλ νρεκΪησλ κεηαθνξΪο ησλ εηδψλ πνπ πξννξέδνληαη γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ 
πξντφλησλ, απφ ηα νπνέα ζα πηζηνπνηεέηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκΪησλ γηα ηε 
ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη. 
 
 η. Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο (Πξνζζάθε «4/Α»), απφ 
ηα νπνέα λα πεγΪδεη ν Ϋρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθάο – ππνβνιάο 
πξνζθνξΪο. 
 
 2. Σν ΚΔΔΜ, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη επηπιΫνλ δηθαηνινγεηηθΪ, 
φπσο απηΪ πεξηγξΪθεθαλ ζην Ϊξζξν 7 παξ. 3 ηνπ παξφληνο.  
 

3. Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη 
ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην ΚΔΔΜ γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θάξπμε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο. Σα 
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απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 
4. Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ 

παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

 

Άξζξν 13
ν
   

Φξόλνο Σπλδξνκήο Όξσλ Σπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο
 13

 
 

 1. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο 
φπσο νξέζηεθαλ ζηνπο παξφληεο φξνπο, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο 
εθδάισζεο ελδηαθΫξνληνο ά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Σν ΚΔΔΜ δχλαηαη λα πξνβεέ ζηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 
νιφθιεξε ά κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμάο: 
 

  α. Έσο  30%  (αθοπά διαγωνιζμούρ πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ μέσπι 
100.000 €,  πεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.). 
 
  β. Πνζφηεηα κηθξφηεξε ηνπ πξναλαθεξζΫληνο πνζνζηνχ, απαηηεέηαη 
πξνεγνχκελε απνδνρά απφ ηνλ πξνκεζεπηά/πξνκεζεπηά. 
 
 3. Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη 
πξνζθΫξνληεο εέραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα  κε Ϊξζξν 5 ηεο 
παξνχζαο

14
, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε ν πξνζθΫξσλ κεηΪ 

ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθΫξνληεο/ππνςάθηνη νθεέινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ην ΚΔΔΜ ζρεηηθΪ θαη ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο 
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ 
εγγξΪθσλ

15
 λνκηκνπνέεζεο. 

 
 4. ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηνπ ΚΔΔΜ γηα 
νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ πνπ 
επάιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ 
Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ, πνπ εέρε πξνζθνκηζζεέ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξΪθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16, θαη εθαξκφδνληαη θαηΪ ηα 
ινηπΪ νη δηαηΪμεηο ησλ παξαγξΪθσλ απηψλ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, θαηαπέπηεη 
ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ εέρε 
πξνζθνκηζζεέ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 5. ΛνηπΪ θαηΪ ηα ηζρχνληα ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα

16
. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ν.4412/16, άρθρο 104 
14

 Ν.4412/16, άρθρο 79 
15

 Ν.4412/16, άρθρο 80 Όπως Προζθήκη «4/Α» ηοσ παρόνηος 
16

 Ν.4412/16, Ϊξζξν 104 
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Άξζξν 14
ν
 

Καηαθύξσζε – Αλάζεζε Σύκβαζεο 
 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη 
πξνζεζκέεο γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην’αξζξν 
127 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΔλζηΪζεηο). 
 
 2. ηνλ πξνκεζεπηά ζηνλ νπνέν Ϋγηλε θαηαθχξσζε - αλΪζεζε 
πξνκάζεηαο, ζα απνζηαιεέ ζρεηηθά αλαθνέλσζε θαηΪ ηα θαζνξηδφκελα ζην Ϊξζξν 
105 ηνπ Ν.4412/16, πνπ πεξηιακβΪλεη ηνπιΪρηζηνλ ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 
 
  α. Σα πξνο πξνκάζεηα εέδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκΫο. 
 
  β. Σνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν πξννξέδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλέα ηεο θαηαθχξσζεο - αλΪζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθάξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρΫδην ζχκβαζεο πνπ Ϋρεη επηζπλαθζεέ ζηε 
πξνθάξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Πξηλ ηελ παξαπΪλσ αλαθνέλσζε, ην ΚΔΔΜ ζα θνηλνπνηάζεη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο 

ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα εθηόο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλΪδνρν κε θΪζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππέα, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν θ.ιπ., επέ απνδεέμεη. 
 
 4. ΜεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν 5 εκεξψλ απφ ηελ σο Ϊλσ θνηλνπνέεζε 
(πποθεζμία άζκηζηρ ένζηαζηρ ζύμθωνα με ηο άπθπο 127 ηος Ν. 4412/2016), ζα 
ζηαιεέ αξκνδέσο ε αλαθνέλσζε ηεο παξαγξΪθνπ 1 ζηνλ πξνκεζεπηά. 
 
 5. Ο ηειεπηαένο, ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηάκαηνο πνπ νξέδεηαη ζηελ αλσηΫξσ αλαθνέλσζε, γηα ηελ ππνγξαθά ηεο 
ζρεηηθάο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιάο 
εθηΫιεζεο απηάο. 
 
 6. Ζ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα. ΔΪλ ν 
πξνκεζεπηάο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε κΫζα ζηελ πξνζεζκέα 
πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφθιεζε, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ 
Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα 
πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά 
ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 15 ηεο 
παξνχζαο. 
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Άξζξν 15
ν
   

Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
17

 

 
 1. Σν ΚΔΔΜ κε εηδηθΪ αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηνπ, κπνξεέ λα καηαηψζεη 
ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζέα απΫβε Ϊγνλε εέηε ιφγσ κε ππνβνιάο 
πξνζθνξΪο εέηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ά 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ά ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηΪμεηο ηνπ παξφληνο βηβιένπ θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ά 
 
  β. ηελ πεξέπησζε πνπ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο 
(πξνζσξηλνχο πξνκεζεπηΫο) δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Μαηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεέ λα 
ιΪβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ 
4

νπ
 Δπηηειηθνχ Γξαθεένπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
  α. Λφγσ παξΪηππεο δηεμαγσγάο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο. 
 
  β. Αλ νη νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο παξΪκεηξνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζέα αλΪζεζεο Ϊιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηΫιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκΫλνπ δελ ελδηαθΫξεη πιΫνλ ην ΚΔΔΜ ά ηνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν 
πξννξέδεηαη ην ππφ αλΪζεζε αληηθεέκελν. 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ εέλαη δπλαηά ε θαλνληθά εθηΫιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
  δ. Αλ ε επηιεγεέζα πξνζθνξΪ θξηζεέ σο κε ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε. 
 
  ε.  ΜεηΪ ηε ιάμε ηνπ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο. 
 
  ζη.  Γηα Ϊιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο φπσο 
ηδέσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
 
 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην 
ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, ην ΚΔΔΜ κπνξεέ, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηνπ 4

νπ
 

Δπηηειηθνχ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην 
απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε. 
 
 4. Όηαλ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο πνπ 
αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ, ην ΚΔΔΜ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ά, αλ νη ιφγνη απηνέ 
ζπλδΫνληαη κε ηκάκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκάκα, εθφζνλ επηηξΫπεηαη ε 
θαηΪζεζε ηΫηνησλ πξνζθνξψλ. 
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 5. Σν ΚΔΔΜ δηαηεξεέ, επέζεο, ην δηθαέσκα, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδένπ νξγΪλνπ, λα απνθαζέζεη, παξΪιιεια κε ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλΪιεςε νπνηαζδάπνηε θΪζεο ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο, κε 
ηξνπνπνέεζε ά κε ησλ φξσλ ηεο ά ηελ πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα ησλ Ϊξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθά δηαδηθαζέα κε δηαπξαγκΪηεπζε) ά 32 (Πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα 
κε δηαπξαγκΪηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαέα απηά πεξέπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ησλ Ϊξζξσλ απηψλ. 

 

Άξζξν 16
ν
   

Καηάξηηζε Σπκβάζεσλ 
 

 1. Σν θεέκελν ησλ ζπκβΪζεσλ (πξνζρΫδην) επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθάξπμε σο ΠαξΪξηεκα «Γ». 
  
 2. ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε 
φζσλ νξέδνληαη ζηα πξνεγνχκελα Ϊξζξα, ππνγξΪθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κΫξε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα πεξέ 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

 

Άξζξν 17
ν 

Δγγπήζεηο – Υπνγξαθή Σύκβαζεο 
  
 1. Οη εγγπάζεηο ησλ παξαγξΪθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ Ϊξζξν 
εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο 
Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε - κΫξε ηεο Γ θαη 
Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, 
λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ 
Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο 
ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά 
κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε 
ηνπο ππΫξ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 
 

2. Δγγύεζε Σπκκεηνρήο :  

 
  α. Ο ζπκκεηΫρσλ ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο ησλ πξντφλησλ εέλαη 
ππoρξεσκΫvoο ζην θΪθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο» vα θαηαζΫζεη έζε 

κε πεληαθόζηα επξώ (500,00 €) (Πξνζζάθε «3/Α»). 
  
  β. ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο  πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα 
(30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο πνπ θαζνξέδνπλ ηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν ΚΔΔΜ κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ 
απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 
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  δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη 
ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά 
πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζρεηηθΪ Ϊξζξα ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ, 
δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη Ϋγθαηξα γηα ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ε. Ζ Ϋλζηαζε ηνπ πξνκεζεπηά θαηΪ ηεο απφθαζεο δελ αλαζηΫιιεη 
ηελ εέζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. 
 
   ζη. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο. 
 
  δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο 
πξνζθΫξνληεο κεηΪ ηελ: 
 
   (1) Άπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο ά ηελ 
Ϋθδνζε απφθαζεο επέ Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
 
   (2)  Άπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο δηνηθεηηθάο 
πξνζθπγάο επέ επηβιεζεέζαο θπξψζεσο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επ' απηάο. 
 

3. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α. Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο

18
 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη 

ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν πξνκεζεπηάο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

εγγπεηηθή επηζηνιά πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ έζν κε πνζνζηφ πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) 

ρσξέο ΦΠΑ επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο, άηνη ρίιηα δηαθόζηα πελήληα 

επξώ (1.250,00 €) (Πξνζζάθε «4/Α»), αλαιπόκελε όπσο παξαθάησ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηκεκαηηθήο θαηαθύξσζεο: 

 
   (1) ΚαηεςπγκΫλα ιαραληθΪ: 500 €  
 
   (2) ΚαηεςπγκΫλα αιηεχκαηα: 750 € 
 
  β. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ 
δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο πξνκάζεηαο, 
ζπλππνινγέδνληαο ζηνλ ππφςε ρξφλν θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ εμΪµελσλ 
παξαηΪζεσλ. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ νξηζηηθά 
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιάξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκΫλσλ. 
 
 4. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ φηη, ζε πεξέπησζε θαηΪπησζάο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο 
ραξηνζάκνπ. 
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 5. ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ην Ϊξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν Πξνκεζεπηάο 
εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 
 
 6. Οη εγγπάζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ πεξηιακβΪλνπλ θαη' ειΪρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεέα:  
 
  α. Σελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο 
 
  β. Σνλ εθδφηε 
 
  γ.  Σν ΚΔΔΜ πξνο ην νπνέν απεπζχλνληαη 
 
  δ.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
 
  ε.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
 
                  ζη.  Σελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε 
 
  δ.  Σνπο παξαθΪησ φξνπο φηη:  
 
   (1) Ζ εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη  
 
   (2) ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ 
 
  ε.  Σα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ εκεξνκελέα 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
  ζ.  Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 
  η. Σελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ 
απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη  
 
  ηα. ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο 
 
 7. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκΫλεο ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζΫληα ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηα 
ζπλεκκΫλα ππνδεέγκαηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ (Πξνζζάθε «3/Α»). 
 
 8. Γηαθνξεηηθά δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ιφγσ ρξάζεο 
ηππνπνηεκΫλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, ά ρσξέο λα πεξηιακβΪλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, δελ θαζηζηΪ ηελ εγγχεζε 
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απαξΪδεθηε, εθφζνλ απηά Ϋρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξέδεηαη απφ 
ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 
 
 9. Σν ΚΔΔΜ επηθνηλσλεέ κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ εθδψζεη 
ηηο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 
  

Άξζξν 18
ν
   

Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή 
19

 
 
 1. Ο Πξνκεζεπηάο πνπ δελ πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ 
νξέζηεθε λα ππνγξΪςεη ηελ ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκΪ ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα 
πνπ απνξξΫεη απ' απηάλ, κε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ ηελ θιάζε ηνπ γηα 
ηελ παξνρά εμεγάζεσλ θαη κεηΪ απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 
 
 2. Αλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηά κεηΪ ηε 
ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ 
ρνξεγάζεθε εέλαη δπλαηφλ λα επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, κε 
αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
 3. Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο: 
 
  α. Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαέλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ά ζε 
πεξέπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΫζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληέζηνηρεο πξνζεζκέαο, 
επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 2,5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο ΦΠΑ ησλ 
πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  β. Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην 50% επηβΪιιεηαη πνηληθά 
ξάηξα 5% ρσξέο ΦΠΑ επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Οη πνηληθΫο ξάηξεο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 
εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ 
ΚΔΔΜ, αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο σο Ϊλσ ηκεκαηηθΫο 
πξνζεζκέεο εθηειεζηνχλ κΫζα ζηε ζπλνιηθά ηεο δηΪξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκΫλεο 
παξαηΪζεηο απηάο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο Ϋρεη 
εθηειεζηεέ πιάξσο. 
 
 4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβά ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 5. Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ην ΚΔΔΜ ην δηθαέσκα λα 
θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηά Ϋθπησην. 
 
 6. Οη θαηαζηΪζεηο (κε εμαηξνπκΫλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξΪβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθΪ νη θαησηΫξσ πεξηπηψζεηο: 
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  α. Δπαλαιακβαλφκελεο Ϊξλεζεο εθηΫιεζεο πξνκάζεηαο ρσξέο 
πξνεγνχκελε Ϋγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηΪζηαζεο πξνο πξνκάζεηα εηδψλ ηα νπνέα δελ 
αληαπνθξέλνληαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαηφπηλ καθξνζθνπηθάο ά 
κηθξνζθνπηθάο εμΫηαζεο. 
 
  γ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλάο, 
ηφζν θαηΪ ηελ παξαζθεπά, φζν θαη θαηΪ ηε ζπζθεπαζέα, κεηαθνξΪ θαη παξΪδνζε 
ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ. 
 
  δ. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηά ζηελ Ϋγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνέα θαηαδεηθλχεη κε ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο 
πξνκάζεηαο. 
 
                  ε.  Με ηαθηνπνέεζεο παξαηεξάζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζέαο, πνπ 
ζΫηνπλ ζε Ϊκεζν θέλδπλν ηα εέδε θαη γηα ηηο νπνέεο Ϋρεη ελεκεξσζεέ λα επηιχζεη 
εληφο ζπγθεθξηκΫλνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο. 
 
  ζη. ΠαξΪβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθέλεζεο θαη Δκπνξέαο Πξντφλησλ, 
ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο νξηδνκΫλσλ ζηνπο Δηδηθνχο 
Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
 7. Όζνλ αθνξΪ ζηα πξνβιεκαηηθΪ ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνέα εέλαη 
επηβιαβά θαη ελΫρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεέα, ά εέλαη 
αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θεέκελεο Ννκνζεζέαο πιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, γέλεηαη 
παξΪιιειε  ελεκΫξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 8. Ο Πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά ηελ 
αλΪζεζε ά απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθεθε ά ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ κε 
επζχλε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
  β. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο 
 
 9. Γηα ηελ επηβνιά ησλ αλσηΫξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβΪλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο ά ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειΫγρσλ ηνπ ΚΒΗΔ. 
 
 10. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο, ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη 
αλαινγηθΪ ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο/θνηλνπξαμέαο. 
 
 11. ε πεξέπησζε δηαθσλέαο ηνπ πξνκεζεπηά κε ηηο επηβιεζεέζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεέ λα αζθάζεη δηνηθεηηθά πξνζθπγά θαηΪ ηε δηαδηθαζέα θαη 
ηηο πξνυπνζΫζεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην 
ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΔμΫηαζεο ΔλζηΪζεσλ – 
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Πξνζθπγψλ ηνπ ΚΔΔΜ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη ζχκθσλα κε ηε 
δηΪηαμε απηά πξνζβνιά κε Ϊιιε, νπνηαζδάπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 
 
 12. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα, ν 
Πξνκεζεπηάο επζχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηνπ 
ΚΔΔΜ απφ ηελ κε ά ηελ πιεκκειά ά ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην 
ΚΔΔΜ επηθπιΪζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκΪησλ ηεο γηα κειινληηθΫο ελΫξγεηεο.  
 
 13. ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο 
Ϊξζξνπ θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβΪιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηά, 
θαηφπηλ ζρεηηθάο εηζάγεζεο θαη απφθαζεο ηνπ ΚΔΔΜ/, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξΪ, Ϋγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξΪ, πξφζηηκν 25% ηεο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο. 
 
  γ. Γηα επφκελεο θνξΫο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηΪ ηελ θξέζε 
ηνπ ΚΔΔΜ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκΫλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επηβΪιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακΫζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηέκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξέδεηαη απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
   (2) Κάξπμε ηνπ πξνκεζεπηά, σο Ϋθπησηνπ. 
 
 14. ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο παξαιεέςεη λα θΫξεη νξηζκΫλα απφ 
εθεέλα πνπ ηνπ παξαγγΫιζεθαλ ά ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο πξνζδηνξέδνληαη 
ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ) ά δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ (ρσξέο λα 
ζπληξΫρνπλ ιφγνη «αλσηΫξαο βέαο»), ηφηε ε Τπεξεζέα δχλαηαη λα ηα αγνξΪζεη ά 
αληέζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν έδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξέπησζε 
πνπ ε Δπηηξνπά Παξαιαβάο απνξξέςεη κΫξνο ά ην ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα 
εέδε θαη ν Πξνκεζεπηάο δελ ηα αληηθαηαζηάζεη ζε ηαρζεέζα πξνζεζκέα, 
παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θΪζε δηθαέσκα. ε φιεο ηηο ελ ιφγσ πξναλαθεξζεέζεο 
πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξΪο εθ ηνπ ειεπζΫξνπ εκπνξένπ, θαζψο θαη 
νπνηαδάπνηε Ϊιιε πξφζζεηε δαπΪλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηέα απηά, 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά θαη θαηαινγέδνληαη ζε βΪξνο απηνχ κεηΪ απφ Ϋθδνζε  
ζρεηηθάο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπέπηεη ππΫξ Μεηνρηθνχ Σακεένπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 
 

Άξζξν 19
ν
 

Έλλνκε Πξνζηαζία
20

 
 

1. Άζθεζε Δλζηάζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα πξηλ ηε 

ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο:  
 
  α. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα Ϊζθεζεο 
ελζηΪζεσο θαηΪ ησλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο Γηνέθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε 
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δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ Ϋσο θαη ην ζηΪδην ηεο Ϋθδνζεο θαηαθπξσηηθάο 
απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  β. ε πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθπγάο κε ηειενκνηνηππέα (fax), 
απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο, απηΫο δελ ζα ιακβΪλνληαη ππφςε, παξΪ κφλν εΪλ 
επαθνινπζάζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππέα (fax) ε ππνβνιά ηνπ επηβεβαησηηθνχ 
πξσηνηχπνπ ηεο ελζηΪζεσο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 14 ηνπ Ν.2672/98 θαη ηνπ 
Ϊξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99. 
 
  γ. Ζ Ϋλζηαζε θνηλνπνηεέηαη κε κΫξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ 
εθπξφζσπν ά ηνλ αληέθιεην θΪζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθά ά κεξηθά παξαδνρά 
ηεο Ϋλζηαζεο. 
  
  δ. Γελ επηηξΫπεηαη ε Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο, ε νπνέα 
δΫρεηαη ελ φισ ά ελ κΫξεη πξνζθπγά Ϊιινπ πξνζψπνπ. 
 
  ε. Σν ΚΔΔΜ νθεέιεη λα απνθαλζεέ αηηηνινγεκΫλα, κΫζα ζε 
πξνζεζκέα (10) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο Ϋλζηαζεο θαη, αλ ηελ θξέλεη βΪζηκε, 
ιακβΪλεη ηα θαηΪιιεια κΫηξα. Αλ παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα ηεθκαέξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο. 
 
  ζη. Γηα  ην  παξαδεθηφ  ηεο  Ϊζθεζεο,  απαηηεέηαη  (κε  ηελ θαηΪζεζε 
ηεο Ϋλζηαζεο) ε θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ Γεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο 

εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνέν επηζηξΫθεηαη κε 
πξΪμε ηνπ ΚΔΔΜ, αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά. 
 
  δ. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ θαηΪ πεξέπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν.3886/10. 
 

 2. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ
21

: 
 
  Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ 
ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/2016 λα ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο ελψπηνλ 
ηνπ ΚΔΔΜ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, 
απνθαζέδεη ην ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΔλζηΪζεσλ – 
Πξνζθπγψλ ηνπ ΚΔΔΜ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε 
νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 
 

Άξζξν 20
ν
   

Υπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 
 
 1. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ 
ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά 
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δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 
απαξηζκνχληαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα

22
. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο.  
 
 2. Ο Πξνκεζεπηάο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο 
γηα νπνηαδάπνηε εξγαζέα εθηειεέηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ά 
ζα παξΪζρνπλ νπνηεζδάπνηε ππεξεζέεο ζε ζρΫζε κε ηελ πξνκάζεηα. ε 
πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο. 
 
 3. Ο Πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ψζηε λα 
εκπνδέδεη πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα 
αληέζεην κε ην ζπκθΫξνλ ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
 4. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν 
αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο γηα ηελ απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ θαη εέλαη 
ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκηΪ ά βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ ά εγθαηαζηΪζεσλ 
ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα ελεξγάζεη, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ά ηξέησλ θαη γηα 
ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ηΫηνηαο βιΪβεο ά δεκηΪο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα 
πξνμελάζεη θαηΪ ά επ’ επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο, εθφζνλ νθεέιεηαη 
ζε πξΪμε ά παξΪιεηςε απηψλ ά ζε ειΪηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 
 5. Ο Πξνκεζεπηάο ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο νπνηνπδάπνηε φξνπ ηεο 
χκβαζεο, Ϋρεη ππνρξΫσζε λα απνδεκηψζεη ην ΚΔΔΜ, γηα θΪζε ζεηηθά θαη 
απνζεηηθά δεκέα πνπ πξνθΪιεζε κε απηάλ ηελ παξΪβαζε εμ νηαζδάπνηε αηηέαο θαη 
αλ πξνΫξρεηαη. 
 
 6. Σν ΚΔΔΜ απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ 
αηχρεκα ά απφ θΪζε Ϊιιε αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο. Σν ΚΔΔΜ δελ 
Ϋρεη ππνρξΫσζε θαηαβνιάο απνδεκέσζεο γηα ππεξσξηαθά απαζρφιεζε ά 
νπνηαδάπνηε Ϊιιε ακνηβά ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηά ά ηξέησλ. Απφ ηελ 
εθηΫιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακέα Ϋλλνκε ζρΫζε δελ δεκηνπξγεέηαη κεηαμχ ηνπ 
ΚΔΔΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηά πνπ αζρνιεέηαη  κε ηελ πξνκάζεηα.  
 
 7. ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο εέλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμέα, ηα ΜΫιε 
πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμέα, ζα εέλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα Ϋλαληη ηνπ ΚΔΔΜ γηα ηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε 
Γηαθάξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο πεξέ 
θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ ηνπο Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη 
ζε θακέα πεξέπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη ηνπ ΚΔΔΜ σο ιφγνο 
απαιιαγάο ηνπ ελφο ΜΫινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊιινπ ά 
ησλ Ϊιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιάξσζε ηεο πξνκάζεηαο. 
 
 8. ε πεξέπησζε πνπ εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, 
ΜΫινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμέαο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο κΫινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμέαο θαηΪ ην ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο 
χκβαζεο, ηφηε εΪλ νη ζπκβαηηθνέ φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα 
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ελαπνκεέλαληα ΜΫιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμέαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεέ λα 
πθέζηαηαη σο Ϋρεη θαη λα παξΪγεη φια ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ ηεο κε ηελ έδηα ηηκά 
θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα 
ελαπνκεέλαληα ΜΫιε ζα εμεηαζζεέ απφ ην ΚΔΔΜ ην νπνέν θαη ζα απνθαζέζεη 
ζρεηηθΪ. ΔΪλ ην ΚΔΔΜ απνθαζέζεη φηη ηα ελαπνκεέλαληα ΜΫιε δελ επαξθνχλ λα 
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηΪ νθεέινπλ λα νξέζνπλ 
αληηθαηαζηΪηε κε πξνζφληα αληέζηνηρα ηνπ ΜΫινπο πνπ αμηνινγάζεθε θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηΪηεο σζηφζν, πξΫπεη 
λα εγθξηζεέ απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
 9. ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο 
δηαρεέξηζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηά, ε χκβαζε εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηνπ πξνκεζεπηά, κφλν 
εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα 
ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηνπ ΚΔΔΜ. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ΚΔΔΜ δχλαηαη λα 
θαηαγγεέιεη ηε χκβαζε. Δπέζεο ζε πεξέπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, 
κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ. θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηά, ε ζπλΫρηζε ά φρη ηεο πξνκάζεηαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά 
επρΫξεηα ηνπ ΚΔΔΜ, ην νπνέν εμεηΪδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξΫρνπλ ζην 
πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κΫινπο νη πξνυπνζΫζεηο αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο. ε 
πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηά, φηαλ απηφο απνηειεέηαη απφ κέα 
εηαηξεέα, ά ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε 
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδέθαηα απφ ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. 
ε ηΫηνηα πεξέπησζε θαηαπέπηνπλ ππΫξ Γεκνζένπ φιεο νη ΔγγπεηηθΫο ΔπηζηνιΫο 
Καιάο ΔθηΫιεζεο. 
 
  10. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 
ζχλαςεο θαη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβΪιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3414/05  (Σξνπνπνέεζε ηνπ λ. 3310/2005 «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 
δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ»). 

 

Άξζξν 21
ν
   

Αιιαγή Σηνηρείσλ Πξνκεζεπηώλ 
 

 1. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ πξνκεζεπηά κε 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηΫο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθά πξνθνξΪ ηνπ, ζα 
πξΫπεη ην ΚΔΔΜ λα ελεκεξψλεηαη εγγξΪθσο εληφο πΫληε (5) εξγΪζηκσλ εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξέπησζε ζπλεξγαζέαο ηνπ πξνκεζεπηά κε λΫν πξνκεζεπηά, ν 
πξψηνο ζα πξΫπεη λα ελεκεξψζεη ην ΚΔΔΜ πΫληε (5) εξγΪζηκεο  εκΫξεο  πξηλ ηελ 
Ϋλαξμε ηεο πξνκάζεηαο αγαζψλ απφ ην λΫν πξνκεζεπηά. 
 
 3. ε θΪζε πεξέπησζε, ε αιιαγά ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηά, ζα 
πξΫπεη λα γέλεηαη ρσξέο λα δηαθφπηεηαη ε πξνκάζεηαο θαη ρσξέο λα ηέζεηαη ζε 
θέλδπλν ε αζθΪιεηα ησλ ηξνθέκσλ. 
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Άξζξν 22
ν
   

Γηελέξγεηα Διέγρσλ 
 
 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηά  ζα δηελεξγεέηαη θαηΪ ηα 
νξηδφκελα ζηελ Οδεγέα ΔΔ 1441/2007, ζην Ϊξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληέζηνηρε πθηζηΪκελε λνκνζεζέα, νπνηεδάπνηε 
θαηΪ θξέζε ηνπ ΚΔΔΜ, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζεέ αλ θαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ) ηεο ελ ιφγσ δεκνζέεπζεο θαη ζχκθσλα κε 
ηνλ εθΪζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πεξέ ειΫγρσλ ηνπ αληηθεέκελνπ ηεο παξνχζαο. 
 
 2. ΔηδηθΪ πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο πεξέ 
απνδνράο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ζε θΪζε πεξέπησζε πξηλ ηελ 
εκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ 
κε δηαηαγά ηνπ ΚΔΔΜ ζα πξνβαέλεη ζηε δηελΫξγεηα πγεηνλνκηθνχ ειΫγρνπ ηνπ 
Τπνςάθηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 3. Ο  Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηελ 
παξΪγξαθν 1 θαη ηα απνηειΫζκαηα ζα αμηνινγνχληαη καδέ κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθΪ  ηνπ αληέζηνηρνπ θαθΫινπ «δηθαηνινγεηηθψλ» γηα ηελ εηζάγεζε πεξέ  
θαηαθχξσζεο. 
 
 4. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπά πνπ ζα ζπγθξνηεζεέ ζα απαξηέδεηαη ππνρξεσηηθΪ 
απφ Ϋλαλ ηνπιΪρηζηνλ Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ. 
 

Άξζξν 23
ν
   

Αλσηέξα Βία 
 
 1. Γελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηά, εθ' φζνλ δηαπηζησζεέ: 
 
  α. Τπαηηηφηεηα ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
  β.  ΑλσηΫξα βέα εμ αηηέαο ηεο νπνέαο πξνθαιεέηαη αδπλακέα 
πξνκάζεηαο  κΫζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηΫξαο βέαο βαξχλεη 
ηνλ πξνκεζεπηά. 
 
 2. Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ: 
  
  α. Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά  ησλ 
εξγαζηψλ  ηνπ θαηαζηάκαηνο ηνπ πξνκεζεπηά.    
 
  β. Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ, ζην θαηΪζηεκα ά ζην θαηΪζηεκα ηνπ  
πξνκεζεπηά πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθά ΔλΫξγεηα. 
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  ζη. Γηαθνπά παξνράο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ά βιΪβε ησλ 
κεραλεκΪησλ, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηά επηδξΪ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγάο (EMBARGO).  
 
 3. Ο Πξνκεζεπηάο πνπ επηθαιεέηαη αλσηΫξα βέα ππνρξενχηαη, κΫζα ζε 
εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηΫξα βέα, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ θαη λα πξνζθνκέζεη ζην ΚΔΔΜ ηα 
απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληΪζζνληαη ζην πιαέζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηά θαη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ 
δπζκελψο ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ 
ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο. 
 

Άξζξν 24
ν
   

Υπεξγνιαβίεο
23

 

 
 1. Χο ππεξγνιαβέα νξέδεηαη ε εμ επαρζνχο αηηέαο ζχκβαζε κέζζσζεο 
Ϋξγνπ, δηα ηεο νπνέαο ν Πξνκεζεπηάο ζχκβαζεο αλαιακβΪλεη λνκηθΫο δεζκεχζεηο 
Ϋλαληη Ϊιισλ λνκηθψλ ά θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ζπλδεφκελσλ κε ηνλ εξγνδφηε 
κε λνκηθφ δεζκφ θαη κε ζθνπφ ηελ εθηΫιεζε κΫξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο 
Πξνκεζεπηάο παξακΫλεη κφλνο ππεχζπλνο γηα ην εθηεινχκελν απφ ηνλ 
ππεξγνιΪβν κΫξνο. Ζ ζπκβαηηθά ζρΫζε κεηαμχ ππεξγνιΪβνπ θαη εξγνιΪβνπ 
δηΫπεηαη απφ ηα Ϊξζξα 681 επνκ. Αζηηθνχ Κψδηθα.  
 
 2. Ο ππεξγνιΪβνο δηαθξέλεηαη απφ ηνλ θχξην πξνκεζεπηά δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, θαζψο ν ππεξγνιΪβνο αλαιακβΪλεη λα πινπνηάζεη - εθηειΫζεη κΫξνο 
ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο, ελψ ν πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη 
λα παξΪζρεη – δηαζΫζεη ζπγθεθξηκΫλα αγαζΪ ζην ελ ιφγσ πιαέζην. 
 
 3. Ο Πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηθαέσκα, ρσξέο πξνεγνχκελε γξαπηά 
Ϋγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ, λα αλαζΫηεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ά ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο 
ππεξγνιαβηθΪ ζε ηξέην θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνέν δελ Ϋρεη δεισζεέ 
ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ. Ο ππεξγνιΪβνο ζεσξεέηαη "εγθεθξηκΫλνο" κε ηηο ζπλΫπεηεο 
ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο ππ. αξηζ. 10/03-09-2015 ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο 
Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ), κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ, φηαλ 
ζπληξΫρνπλ νη εμάο πξνυπνζΫζεηο:  
 
  α. Ο ππεξγνιΪβνο Ϋρεη ηα αληέζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 
πξνκάζεηαο πνπ αλαιακβΪλεη αλΪ θαηεγνξέα πξνκεζεηψλ, αληέζηνηρε κε ην πνζφ 
ηεο ζχκβαζεο Τπεξγνιαβέαο θαη  
 
  β. Ο Πξνκεζεπηάο, πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ππεξγνιΪβνπ 
ζην Ϋξγν Ϋρεη γλσζηνπνηάζεη ζην ΚΔΔΜ ηε ζχκβαζε Τπεξγνιαβέαο.  
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 5. Ο Πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα δηαηεξεέ πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ εβδνκάληα 
ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ην ΚΔΔΜ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη 
ζπκβΪζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ.  
 
 6. ε πεξέπησζε, θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο ζχκβαζεο, απνδεδεηγκΫλεο 
δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ πξνκεζεπηά κε ππεξγνιΪβν/ππεξγνιΪβνπο, πνπ 
Ϋρεη ζπκπεξηιΪβεη ζηελ πξνζθνξΪ, ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε 
γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζην ΚΔΔΜ θαη ε ζχκβαζε ζα ζπλερέδεηαη απφ 
ηνλ πξνκεζεπηά ά απφ λΫν ζπλεξγΪηε/ππεξγνιΪβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ 
πηζαλΪ λΫνπο ζπλεξγΪηεο/ππεξγνιΪβνπο κε ζθνπφ ηελ πιάξε πινπνέεζά ηεο, 
κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔΔΜ. Γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ 
ΤπεξγνιΪβνπ θαη πξνθεηκΫλνπ λα δνζεέ ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔΔΜ, ζα πξΫπεη 
λα απνδεέμεη ν Πξνκεζεπηάο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λΫνπ ππεξγνιΪβνπ 
ζπληξΫρνπλ φιεο εθεέλεο νη πξνυπνζΫζεηο κε ηηο νπνέεο ν αξρηθφο ππεξγνιΪβνο 
θξέζεθε θαηΪιιεινο. 
 
 7. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ 
Ν.4412/16 απφ ππεξγνιΪβνπο ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη Ϋιεγρν απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθΫο αξρΫο. 
 
 8. ΠξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
Ϊξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16, ην ΚΔΔΜ κπνξεέ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 79 Ϋσο 81 ηνπ 
Ν.4412/16, λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιΪβνπο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξέπησζε 
απηά, ην ΚΔΔΜ: 
   
  α. Απαηηεέ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ 
ππεξγνιΪβν, φηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ 
ππνρξεσηηθνέ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη 
 
  β. Μπνξεέ λα απαηηάζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα λα 
αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, φηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη 
φηη ζπληξΫρνπλ δπλεηηθνέ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 

Άξζξν 25
ν
   

Φξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 
 
 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα Ϋρνπλ 
πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηηο θαηΪ 
πεξέπησζε θεέκελεο δηαηΪμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ δηαηΪμεσλ 
ζχκθσλα κε ην ΠΓ 28/15, ησλ δηαηΪμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην Ϋγγξαθν 
(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β΄ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξέπησζεο β 
ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 
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Άξζξν 26
ν
   

Γεκνζηόηεηα θαη Γηαθάλεηα
 24

 
 
 1. Χο ρξφλνο Ϋλαξμεο ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ, λνεέηαη 
ε εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο Πξνθάξπμεο χκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ. 
 
 2. Σν θεέκελν ηεο δηαθάξπμεο πξνζδηνξέδεη ηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ζηελ 
νπνέα δηαηέζεληαη ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Σν ΚΔΔΜ ζα ελεκεξψλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, φινπο ηνπο 
ππνςεθένπο θαη ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα ηηο απνθΪζεηο πνπ ειάθζεζαλ ζρεηηθΪ κε 
ηελ αλΪζεζε ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνένπο 
απνθΪζηζαλ λα κελ αλαζΫζνπλ ζχκβαζε γηα ηελ νπνέα δεκνζηεχζεθε θαη λα 
αξρέζνπλ λΫα δηαδηθαζέα. 
 
 4. Καηφπηλ αέηεζεο ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ ππνςεθέσλ ά πξνζθεξφλησλ, 
ην ΚΔΔΜ ζα γλσζηνπνηεέ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θΪζε πεξέπησζε εληφο 
15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβά γξαπηάο αέηεζεο: 
 
  α. ε θΪζε απνξξηθζΫληα ππνςάθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο 
αέηεζεο ζπκκεηνράο ηνπ. 
 
  β.  ε θΪζε απνξξηθζΫληα πξνζθΫξνληα, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξΪο ηνπ, ζηηο δε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
Ϊξζξνπ 54, ηνπ Ν.4412/16 ζα αηηηνινγεέ επέζεο ηελ απφθαζά ηεο πεξέ κε 
ηζνδπλακέαο ησλ ιχζεσλ. 
 
  γ. ε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη παξαδεθηά πξνζθνξΪ, 
ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηά ά ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Σν ΚΔΔΜ δχλαηαη λα απνθαζέδεη λα κε γλσζηνπνηάζεη νξηζκΫλεο 
πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 6 θαη 7 ζρεηηθΪ κε ηελ αλΪζεζε 
ησλ ζπκβΪζεσλ, εΪλ ε γλσζηνπνέεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ κπνξεέ λα 
εκπνδέζεη ηελ εθαξκνγά ησλ λφκσλ, λα εέλαη αληέζεηε, θαζ' νηνλδάπνηε Ϊιιν 
ηξφπν, πξνο ην δεκφζην ζπκθΫξνλ ά λα βιΪςεη ηα λφκηκα εκπνξηθΪ ζπκθΫξνληα 
ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ ά ηηο ζπλζάθεο 
ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. 
 
 6. Σπρφλ Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ηεο βαξχλνπλ ηελ ηξαηησηηθά Τπεξεζέα. 

 

Άξζξν 27
ν
   

Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 
 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζΫληα πξνκεζεπηά ζε 
νπνηνλδάπνηε ηξέην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκΪησλ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεέ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΚΔΔΜ. 

 

 

                                                           
24

 Ν.4412/16,  Άρθρα 70 & 120  
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Άξζξν 28
ν
 

Τξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 
25

 
 
 1.  Οη ζπκβΪζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξέο λΫα δηαδηθαζέα 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πΪληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε

26
 ηνπ 4

νπ
 ΔΓ ηνπ ΚΔΔΜ, 

ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ νη ηξνπνπνηάζεηο, αλεμαξηάησο ηεο ρξεκαηηθάο αμέαο ηνπο, 
πξνβιΫπνληαη ζε ζαθεέο, αθξηβεέο θαη ξεηΫο ξάηξεο αλαζεψξεζεο ζηελ παξνχζα 
δηαθάξπμε. Οη ξάηξεο απηΫο αλαθΫξνπλ ην αληηθεέκελν θαη ηε θχζε ησλ 
ελδερφκελσλ ηξνπνπνηάζεσλ ά πξναηξΫζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνένπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιΫπνπλ ηξνπνπνηάζεηο ά 
πξναηξΫζεηο πνπ ελδΫρεηαη λα κεηαβΪινπλ ηε ζπλνιηθά θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθΫο πξνκάζεηεο απφ ηνλ αξρηθφ 
πξνκεζεπηά, νη νπνέεο θαηΫζηεζαλ αλαγθαέεο θαη δελ πεξηιακβΪλνληαλ ζηελ 
αξρηθά ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγά πξνκεζεπηά: 
 
   (1) Γελ κπνξεέ λα γέλεη γηα νηθνλνκηθνχο ά ηερληθνχο ιφγνπο, 
π.ρ. απαηηάζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ά δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηΪκελν 
εμνπιηζκφ, ππεξεζέεο ά εγθαηαζηΪζεηο πνπ παξαζρΫζεθαλ κε ηε δηαδηθαζέα 
ζχλαςεο ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο, θαη 
 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθΪ πξνβιάκαηα ά νπζηαζηηθά 
επηθΪιπςε δαπαλψλ γηα ην ΚΔΔΜ. 
 
   (3) Χζηφζν, νπνηαδάπνηε αχμεζε ηεο ηηκάο δελ ππεξβαέλεη ην 
πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμέαο ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηάζεσλ, ε ζσξεπηηθά αμέα ησλ ηξνπνπνηάζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην πελάληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμέαο ηεο αξρηθάο 
ζχκβαζεο. 
 
   (4) Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηάζεηο δελ πξΫπεη λα απνζθνπνχλ 
ζηελ απνθπγά εθαξκνγάο ηνπ ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο (Ϊξζξα 3 Ϋσο 221 ηνπ 
Ν.4412/16). 
 
  γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθΪ νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο: 
 
   (1) Ζ αλΪγθε ηξνπνπνέεζεο πξνΫθπςε ιφγσ πεξηζηΪζεσλ πνπ 
δελ άηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ην ΚΔΔΜ. 
 
   (2) Ζ ηξνπνπνέεζε δελ κεηαβΪιιεη ηε ζπλνιηθά θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (3) Οπνηαδάπνηε αχμεζε ηεο ηηκάο δελ ππεξβαέλεη ην 50% ηεο 
αμέαο ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηάζεσλ, ε 
ζσξεπηηθά αμέα ησλ ηξνπνπνηάζεσλ απηψλ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 50% ηεο 
αμέαο ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο. 
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 Ν4412/16, Άρθρο 132 
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  δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηάζεηο, αλεμΪξηεηα ηεο αμέαο ηνπο, δελ εέλαη 
νπζηψδεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 3. 
 
 2. Λφγσ ηεο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο ηεο ππφςε 

πξνκάζεηαο, δελ απαηηεέηαη επαιάζεπζε γηα ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξέο λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 
 
 3. Ζ ηξνπνπνέεζε δελ κπνξεέ λα κεηαβΪιεη ηε ζπλνιηθά θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηάζεσλ, ε αμέα ηνπο ππνινγέδεηαη 
βΪζεη ηεο θαζαξάο ζσξεπηηθάο αμέαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηάζεσλ. 
 
 4. Ζ ηξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο ζεσξεέηαη νπζηψδεο 
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξέπησζεο 1δ, εθφζνλ θαζηζηΪ ηε ζχκβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθά, σο πξνο ηνλ ραξαθηάξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζεέζα. ε θΪζε 
πεξέπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξΪθσλ 1 θαη 2, κέα ηξνπνπνέεζε 
ζεσξεέηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνέ κέα ά πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζΫζεηο: 
 
  α. Ζ ηξνπνπνέεζε εηζΪγεη φξνπο νη νπνένη, εΪλ εέραλ απνηειΫζεη 
κΫξνο ηεο αξρηθάο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα εέραλ επηηξΫςεη ηε 
ζπκκεηνρά δηαθνξεηηθψλ ππνςεθέσλ απφ απηνχο πνπ επηιΫρζεθαλ αξρηθψο ά 
ζηελ απνδνρά Ϊιιεο πξνζθνξΪο απφ εθεέλε πνπ επηιΫγε αξρηθψο ά ζα 
πξνζΫιθπαλ θαη Ϊιινπο ζπκκεηΫρνληεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  β.  Ζ ηξνπνπνέεζε αιιΪδεη ηελ νηθνλνκηθά ηζνξξνπέα ηεο ζχκβαζεο 
ππΫξ ηνπ πξνκεζεπηά, θαηΪ ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθά ζχκβαζε 
 
  γ. Ζ ηξνπνπνέεζε επεθηεέλεη ζεκαληηθΪ ην αληηθεέκελν ηεο 
ζχκβαζεο 
 
  δ.  Όηαλ λΫνο Πξνκεζεπηάο ππνθαζηζηΪ εθεέλνλ ζηνλ νπνέν εέρε 
αλαηεζεέ αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθΫο απφ ηηο αθφινπζεο, 
ζπλεπεέα: 
 
   (1) Ρεηάο ξάηξαο αλαζεψξεζεο ά πξναέξεζεο, ζχκθσλεο κε 
ηελ πεξέπησζε 1α. 
 
   (2) Οιηθάο ά κεξηθάο δηαδνράο ηνπ αξρηθνχ πξνκεζεπηά, ιφγσ 
εηαηξηθάο αλαδηΪξζξσζεο, πεξηιακβαλνκΫλσλ ηεο εμαγνξΪο, ηεο απνξξφθεζεο, 
ηεο ζπγρψλεπζεο ά θαηαζηΪζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδέσο ζην πιαέζην πξν 
πησρεπηηθψλ ά πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ Ϊιινλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο 
πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο πνπ θαζνξέζηεθαλ αξρηθΪ, ππφ ηνλ φξν φηη 
ε δηαδνρά δελ ζπλεπΪγεηαη Ϊιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
γέλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγά ηεο εθαξκνγάο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο ά 
 
   (3) Πεξέπησζεο πνπ ην ΚΔΔΜ αλαιακβΪλεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ θχξηνπ πξνκεζεπηά Ϋλαληη ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 
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απηά πξνβιΫπεηαη ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
 5.  Απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηάζεηο ησλ δηαηΪμεσλ κέαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηΪ ηε 
δηΪξθεηΪ ηνπο, πνπ εέλαη δηαθνξεηηθΫο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξΪθνπο 
1 θαη 2. 

 

Άξζξν 29
ν
   

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
27

 
 
 1. Σν ΚΔΔΜ κπνξεέ, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο 
δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο 
ηεο, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 132 
(Σξνπνπνέεζε ζπκβΪζεσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηνπο) ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηάο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ 
Ϊξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε 
δηαδηθαζέα ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά ιφγσ 
ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ 
Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
  

2. Σν ΚΔΔΜ, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, 
θαηαγγΫιιεη ππνρξεσηηθΪ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο 
ηεο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ε πεξέπησζε ηεο παξ. 5 ά ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ 
Ν. 3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. Δέλαη δπλαηά ε κνλνκεξάο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξέπησζε πνπ 
δελ πθέζηαηαη πιΫνλ ε απαέηεζε ιφγσ αιιαγάο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο κε 
δπλΪκελεο λα πξνβιεθζεέ απφ ην ΚΔΔΜ ά ιφγσ δγάο απφ πξντζηΪκελε Αξρά θαη 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηάο εηδνπνηάζεθε ηνπιΪρηζηνλ εληφο πΫληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα παχζεο. 
 

Άξζξν 30
ν
   

Δρεκύζεηα
28

 

 
 1. Ο Πξνκεζεπηάο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιΪβσλ, θαζ' 
φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθεέιεη λα ηεξεέ απφξξεηεο νπνηαζδάπνηε θχζεο 
θαη εέδνπο πιεξνθνξέεο πνπ πεξηΫξρνληαη ζε απηφλ, ηπραέα ά Ϋλεθα ηεο 
εθηειΫζεσο ηεο πξνκάζεηαο πνπ ζα αλαιΪβεη. 
 
                                                           
27

 Ν4412/16, Άρθρο 133 
28
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 2. Ζ ππνρξΫσζε απηά θαηαιακβΪλεη θαη ην πΪζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ πξνκεζεπηά θαη ηπρφλ ππεξγνιΪβσλ. Ο Πξνκεζεπηάο δελ δηθαηνχηαη λα 
ρξεζηκνπνηάζεη θΪπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο γηα ζθνπφ Ϊιινλ απφ ηνλ 
αλαγθαέν γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεέ 
θΪπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξέεο ζε νπνηνλδάπνηε Ϊιινλ, ηξέην θπζηθφ ά 
λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξέζθνληαη ζε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επαγγεικαηηθά 
εμΪξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηά θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο εθηειεζηηθάο ζχκβαζεο. Ζ 
απνθΪιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδάπνηε ηξέην πξφζσπν ζα πξΫπεη λα γέλεηαη 
εκπηζηεπηηθΪ θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ νξέσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ην 
ΚΔΔΜ  δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηελ επαλφξζσζε θΪζε δεκέαο ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο 
εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά 
δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο 
πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο 
ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα 
ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 
 
 6. Σν δηθαέσκα πξφζβαζεο ζηα Ϋγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ Ϊιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ αζθεέηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 
 

Άξζξν 31
ν
   

Λνηπέο δηαηάμεηο 
 
 1. Ζ παξνχζα δεκνζέεπζε, θαη νη ζπκβΪζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 
βΪζε απηά ζα δηΫπνληαη απνθιεηζηηθΪ απφ ην Διιεληθφ Γέθαην. Γηα θΪζε δηαθνξΪ, 
δηΫλεμε πΪλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζέεπζεο θαη ησλ ζπκβΪζεσλ, ν 
Πξνκεζεπηάο ππΪγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθά αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
Γηθαζηεξέσλ. 
 
 2.  Γηα ζΫκαηα πνπ δελ ξπζκέδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαη 
ππ’ φςηλ ν Ν.4235/14 («ΓηνηθεηηθΪ κΫηξα, δηαδηθαζέεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγά ηεο ελσζηαθάο θαη εζληθάο λνκνζεζέαο ζηνπο ηνκεέο ησλ ηξνθέκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγεέαο θαη πξνζηαζέαο ησλ δψσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ»), ν 
Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθάξπμε, ε 
Καηαθχξσζε,  ε χκβαζε, εθαξκνδνκΫλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθεέσλ 
δηαηΪμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηΪ ηελ αξηζκεηηθά ζεηξΪ εκθΪληζάο ησλ Ϊξζξσλ 
- ΠαξαξηεκΪησλ απφ ηα νπνέα απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ηζρχνπλ νη 
θεέκελεο δηαηΪμεηο ησλ πεξέ πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκΪησλ θαη 
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ππνπξγηθψλ απνθΪζεσλ, ηηο νπνέεο ζεσξεέηαη φηη γλσξέδνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ΪγλνηΪ ηνπο. 
 
 4. ΔΪλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο πξνθχπηνπλ αιιαγΫο 
ζην ρξνλνδηΪγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγΫο απηΫο ζα ππνβΪιινληαη σο 
εηζεγάζεηο ζην ΚΔΔΜ, ε νπνέα θαη ζα ηηο εγθξέλεη θαηΪ πεξέπησζε ά ζα ηηο 
απνξξέπηεη. 
 
 5. Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο, ν Πξνκεζεπηάο 
πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ην ΚΔΔΜ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο. 
 
 6. Ο Πξνκεζεπηάο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηάξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο ζε ζρΫζε κε νπνηαδάπνηε εξγαζέα εθηειεέηαη 
απφ ηα ζηειΫρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ά ζα παξΪζρνπλ νπνηεζδάπνηε 
ππεξεζέεο ζε ζρΫζε κε ηελ ππνγξαθεέζα ζχκβαζε. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε 
παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηΪζηαζά ηεο. 
 
 7. Ο Πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ψζηε λα 
εκπνδέδεη πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα 
αληέζεην κε ην ζπκθΫξνλ ηνπ ΚΔΔΜ. 
 

 8. Δπηζεκαίλεηαη όηη, όια ηα θύιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ  

πξνζθνξώλ, ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν. 

Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ, νη πξνζθνξέο 

(νηθνλνκηθέο - ηερληθέο), λα ζπλνδεύνληαη από επξεηήξην, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε 

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

4, εγγπεηηθή επηζηνιή: θύιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρόλ εκπηζηεπηηθνύ 

ραξαθηήξα λα κλεκνλεύνληαη εκθαλώο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιύηεξε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπο. 
 
 9. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε 
πεξέπησζε λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθΫο απαληάζεηο εθ κΫξνπο ηεο ηξαηησηηθάο 
Τπεξεζέαο, ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθάξπμεο/δηαθάξπμεο. 
 
 10.  ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο πεξέ 
δεκνζέσλ πξνκεζεηψλ. 
 
 
 

 ρεο (ΔΜ) σηάξηνο ΣζακπΪο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν Τπνδηνηθεηάο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηέλα Νέθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  
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ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1»  Τπφδεηγµα Δμσηεξηθάο Όςεο ΦαθΫισλ  ΠξνζθνξΪο 
«2»  Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«3»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο πκκεηνράο 
«4»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο  Καιάο ΔθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο 
«5»  ΑπνδεηθηηθΪ Έγγξαθα Ννκηκνπνέεζεο  
«6»  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 
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              ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 

              ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
              4ο

 
ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

              16 Iαν 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»  
ΣΗ Φ.600.163/7/221/.59 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΦΗ ΦΑΚΔΛΧΝ - ΤΠΟΦΑΚΔΛΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
             της (ΔΜ) Υαράλαμπος σναδινός 

Ακριβές Ανηίγραθο ΓΓΜ 
  

  
Στης (ΔΜ) Υριζηίνα Νίκοσ  
     Βοηθός  4oσ ΔΓ  
 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

{ΕΠΩΝΤΜΙΑ                                             

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ}                                                  ΠΡΟ : 
                                                          Σην Δπιηροπή Γιενέργειας  Γιαγωνιζμού 
                                              Toσ KEEM 

                                                                    Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  …/2020  

                                                            Ημερομηνία Τποβολής: 

 ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ- ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

 

 

                                            

{ΕΠΩΝΤΜΙΑ                                             

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                                                       ΠΡΟ : 
                                                                        Σην Δπιηροπή Γιενέργειας  Γιαγωνιζμού 
                                                           Σοσ ΚΔΔΜ 

                                                                    Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  …/2020  

             Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής:….. 
 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 {ΕΠΩΝΤΜΙΑ                                             

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                                                                                                                                                                                                                    
:                                                                         ΠΡΟ: 
                                                                      Σην Δπιηροπή Γιενέργειας  Γιαγωνιζμού 
                                                            Σοσ ΚΔΔΜ 

                                                                Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  ../2020   

                          Καταληκτική Ημερομηνία Τποβολής:….. 
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        ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 
        ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
        4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
        16 Ιαλ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣH  
Φ.600.163/7/221/.59  

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

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

δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

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

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΚΔΔΜ) 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 77620 

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

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

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

- Σειέθσλν: 27310-35380 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: keem@army.gr 

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

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): Πξνκήζεηα Καηεςπγκέλσλ Δηδώλ (Λαραληθώλ – Αιηεπκάησλ) γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γύζεην θαη ηεο ΛΑΦ 

πάξηεο, εθόζνλ ε ηειεπηαία  ην επηζπκεί. 

15331170-9: Καηεςπγκέλα ιαραληθά 
15221000-3: Καηεςπγκέλα αιηεύκαηα  
 
Κσδηθφο ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ): 
[Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο  16 Ηαλ 20 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο :  [Πξνκήζεηεο] 

 

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

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

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

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

ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

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

επίζεκν θαηάινγν4: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο5; 

[] Ναη [] Όρη 

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

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

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

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

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

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

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

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη αλάινγε 

θαηάζηαζε, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

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

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

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

λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

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

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

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

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

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

 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

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

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη ππεξγνιαβηθή 

αλάζεζε, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό 

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

επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε 

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

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

θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





 

7 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο7 

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

θαη Γ) 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε8· 

2. δσξνδνθία9,10· 

3. απάηε11· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο12· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο13· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ14. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ15 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]16 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε17: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

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

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]18 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)19; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ20: 

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

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο21, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;22 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 23 

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

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ24; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο25: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο26  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

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

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα27; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ28, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο29; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα30 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

πιεξνθνξίεο: 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

Γελ ρξεζηκνπνίεζε θαη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) 

αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ 

εθεδξεία Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο 

απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία 

από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73; 

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/200531: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

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

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





 

14 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ κόλν ηα ζηνηρεία πνπ θαίλνληαη παξαθάησ  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
32

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

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

Δλόηεηα Β: ΓΔΝ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο 

ελόηεηαο θαηά ηελ πξώηε θάζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.  

Τα παξαθάησ ζηνηρεία ππνβάιινληαη κόλν εθόζνλ δεηεζνύλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

από ηo KEEM 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 

εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 33: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη 

γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο34: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  
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[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο35 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y36 -θαη ε 

αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

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

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

ΓΔΝ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο θαηά 

ηελ πξώηε θάζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.  

Τα ππόινηπα ζηνηρεία ππνβάιινληαη κόλν εθόζνλ δεηεζνύλ ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

από ην ΚΔΔΜ 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ:: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο37, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο38: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

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

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο39, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 

γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 
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ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ40 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο41 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 

: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

 

[] Ναη [] Όρη 
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γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

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

δηαρείξηζεο 

Δλόηεηα Γ: Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ελόηεηαο  

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

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

ππνςεθίσλ 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΤΔΙΤΑΙ 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

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

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

ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

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

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη42, εθηόο εάλ : 

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

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

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

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

λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

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

ηνπο ζθνπνύο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ – 

αιηεπκάησλ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΕΕΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Τάγκαηνο κε έδξα ην 

Γύζεην. κε αξηζκό Δηαθήξπμεο 01/2020 

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

[……………….…]    

 ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Σν ΣΔΤΓ  ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηηο εηαηξηθέο κνξθέο Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ., Α.Δ. 

             ρεο (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλφο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  
  

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

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

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

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

ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

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

εκατομμφρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

“διαφκορά”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

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

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

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

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

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

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

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

1 του άρκρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

λιφκθκαν.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

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

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

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

26 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

29 Πρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

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

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

που αναφζρονται ςτην διακήρυξη.  

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

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

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

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

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

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

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

υπθρεςιϊν. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 

                 ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                 4ν

 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

                 16 Iαλ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣH 

Φ.600.163/7/221/.59 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                ………………………….  
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………                         
............................................... 

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

ν 
ρικ ΔΟ πάξηεο – Γπζείνπ 

2731035380 
(Οδόο –Αξηζκόο-Σει) 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 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) ..........................................    

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

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο) 
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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 ..................................................... 
ηνπ ΚΔΔΜ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο: «(ηίηινο 
ζύκβαζεο)».   

Ζ  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.    Ζ 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 (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλόο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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./. 

                 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 

                 ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
                 4ν

 
ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

                  16 Ηαλ 20 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» 

ΣΖ Φ.600.163/7/221/.59 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                ………………………….  
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………                         
............................................... 

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

ν 
ρικ ΔΟ πάξηεο – Γπζείνπ 

2731035380 
(Οδόο –Αξηζκόο-Σει) 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  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) ..........................................    

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

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

 Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη 
ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 3 εκέξεο από ηελ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.    

Ζ 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 (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλόο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

                                                                     16 Iαλ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «A»   

ΣΗ Φ.600.163/7/221/.59   

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 

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

αιινδαπώλ ηνπ ππνθαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά Καηακύπωζηρ».  
 
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., Ι.Κ.Δ. , Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη 
όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηνύο. 

 
3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 

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

 

α. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 

Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΕΠΕ) ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο 
εηαηξείαο. 

 
(1) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 

 
(2) Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν 

από ηελ αξκόδηα Αξρή. 
 
(3) 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. 

 
(4) 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) ή Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (ΙΚΕ):  
 

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

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

 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 

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

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

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

 

δ.  ςνεηαιπιζμοί: 
 

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

  ε. Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή 

πποζθοπά: 
 

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

 
(2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

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

ΗΜΕΙΩΕΙ 

 

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

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

2
η:

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

3
η:

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

 
Ι. πληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρώλ 

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

             ρεο (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλόο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 

  16 Iαλ 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» 
ΣΗ Φ.600.163/7/221/.59 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Τπόδεηγκα) 
 

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

α. Λάβαµε γλώζε ηωλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκό 01/2020 ηνπ ΚΔΔΜ/4ν ΔΓ, ηνπο νπνίνπο 
ηνπο απνδερόµαζηε αλεπηθύιαθηα, όπωο θαη ηωλ δηαηάμεωλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγωληζµνύο.  
 

β  Πξνζθέξω ηηο παξαθάηω ηηκέο, θαηά είδνο: 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€) 

1 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ
ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

ΑΡΑΚΑ 

ΚΙΛΟ 

 

2 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΙΑ  

3 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ  

4 ΜΠΑΜΙΔ  

5 ΠΑΝΑΚΙ  

6 ΑΓΚΙΝΑΡΔ  

7 ΚΑΡΟΣΑ  

8 ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ  
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Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (€) 

9 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ
ΑΛΙΔΤΜΑΣΑ 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΔΣΑ 

ΚΙΛΟ 

 

10 ΓΑΛΔΟ ΦΔΣΑ  

11 ΠΑΓΚΑΙΟΤ  

12 ΓΛΧΑ ΦΙΛΔΣΟ  

13 ΠΔΡΚΑ ΦΙΛΔΣΟ  

14 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΡΟΓΔΛΑ  

15 ΘΡΑΦΑΛΟ ΡΟΓΔΛΑ  

16 ΥΣΑΠΟΓΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Σ5 (1,2-1,5 ΚΙΛΑ)  

17 ΟΤΠΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΔ  

18 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νν 1  

19 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νν 2  

20 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νν 3  

21 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νν 4  

22 ΜΤΓΙΑ ΦΤΥΑ  

23 ΦΑΡΟΚΡΟΚΔΣΔ  

 
  
       πάξηε,………………..….20…. 
                             -Ο- 
                 ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
          Τπνγξαθή 
      θαη ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 
 
 

             ρεο (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλόο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 
 ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙO 
 16 Ιαλ 19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «B» ΣH  
Φ.600.163/7/221/.59  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

 
Άπθπο 1ο  

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ  
 

1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV1:  
 

α.   15331170-9: Καηεςπγκέλα ιαραληθά 
β.   15221000-3: Καηεςπγκέλα αιηεχκαηα 

 
 2. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα Πξνκήζεηα Καηεςπγκέλσλ Δηδψλ (Λαραληθψλ – Αιηεπκάησλ) γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γχζεην, θαη ηεο ΛΑΦ πάξηεο εθφζνλ ην επηζπκεί, 
ζηα πξντφληα ηεο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξά για ένα ή πεπιζζόηεπα είδη ή καηηγοπίερ ή ηο ζύνολο 
ηυν ππορ ππομήθεια πποφόνηυν (ιεπηνκέξεηεο σο Πξνζζήθε «1/Β»). 
 
 3. Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 
πξνκήζεηαο, δελ δχλαληαη 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 είθνζη πέληε 
ρηιηάδεο επξψ (25.000,00 €)  πεξίπνπ. 
 
 4. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί η πλέον ζςμθέποςζα από 
οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά, με μόνο κπιηήπιο ηη σαμηλόηεπη ηιμή, ζε 
κάθε είδορ ξεσυπιζηά. 
 

Άπθπο 2ο 
Πποαπαιηούμενα – Πποζόνηα Τποτήθιος Αναδόσος 

 
 Όπσο Άξζξν 5 θαη 7 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 

 
Άπθπο 3ο 

Τποσπεώζειρ Τποτήθιος Αναδόσος 
 

 1. Όπσο Άξζξν 20 Γεληθψλ Όξσλ θαη επηπιένλ ππνρξεψζεηο φπσο 
παξαθάησ: 
 

                                                 
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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  α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε 
κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο – 
πνηληθέο ξήηξεο. 
 
  β. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
  γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο νρεκάησλ, γηα ηα νπνία ζα 
δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα, λα είλαη θαηάιιεια  ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία , λα δηαηεξνχληαη  θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη ηαθηηθά.  
 
  ε. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξακνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζε θάζε ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα 
επηζηξαθνχλ. 
 
 2. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
  
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ 
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. Γηα 
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 4. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 5. Η επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 
ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ. 
 
 6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθίκσλ ησλ 
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά ηνπο θαη ν  νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ζα 
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ δεηγκαηνιεςίαο. 
 . 
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Άπθπο 4ο 
Ποιόηηηα Πποζθεπομένυν Ειδών – Έλεγσορ 

 
1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ:  

  
 α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ΓΙΔΠΠΤ/2017. 
 
 β. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ (κεηαθνξά 
εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ρψξσλ επζχλεο ηνπ).  
  
 γ. Η κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα/κέζα γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ αλάινγε ‘άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο 
αξρέο. θαη θαηαγξαθηθά ζεξκνκέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηήξεζε ησλ 
ζεξκνθξαζηαθψλ απαηηήζεσλ 
  
 δ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο 
Πξντφλησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε.  
  
 ε. Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο 
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε 
αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο:  
  

(1) Μηθξνβηνινγηθφ  
  

(2) Υεκηθή αλάιπζε  
  

(3) Ιζηνινγηθή εμέηαζε (Αθνξά κφλν πξντφληα κε βάζε ην θξέαο)  
  
   ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, θαη 
ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξχλεη θαη ην 
θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ/ρεκηθψλ αλαιχζεσλ.  
  
 δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ.  
  

2.  Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο:  
  
   α. Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πξντφληα 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.  
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  β. Η Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 3. Λνηπά, φπσο Πξνζζήθε «3/Β» ησλ Δηδηθψλ Όξσλ (Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή) 
  

Άπθπο 5ο 
Παπαγγελία – Παπάδοζη – Παπαλαβή Πποφόνηυν 

 
 1. Ο δηαγσληζκφο ηζρχεη γηα φιεο ηηο Μνλάδεο ηνπ ΚΔΔΜ , αλεμαξηήησο 
ηεο απφζηαζεο απφ ηελ έδξα ηεο βηνηερλίαο ή επηρείξεζεο. Η Λέζση 
Αξιυμαηικών Φποςπάρ πάπηηρ (ΛΑΦ), ΔΤΝΑΣΑΙ εθόζον ηο επιθςμεί λα 
πξνκεζεχεηαη ηα εθφδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε απφ πιεπξάο 
ησλ πξνκεζεπηψλ. Γηα ηηο ππφςε πξνκήζεηεο ηζρχνπλ, ζην αθέξαην, φιεο νη 
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ πιεπξάο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ρσξίο θακία 
επηπιένλ επηβάξπλζε. 
  
  2. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε 
θακηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη ή έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ.  
  
  3. Οη Μνλάδεο ζα πξνβαίλνπλ ζε έγθαηξε, ηνπιάρηζηνλ 2 εµέξεο πξηλ 
απφ ηελ επηζπµεηή εµεξνµελία παξάδνζεο, παξαγγειία ησλ αλαγθαίσλ 
πνζνηήησλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ εηδψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη θαη 
ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ απηά  εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο 
- Τπεξεζίαο, ζηνπο αηηεζέληεο ρψξνπο θαη παξνπζία πάληνηε ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ θάζε Μνλάδα. Η ΛΑΦ δύναηαι, ιφγσ ηεο 
ηδηαηηεξφηεηάο ηεο, λα δίλεη ηελ παξαγγειία 1 εµέξα πξηλ ηελ επηζπµεηή 
εµεξνµελία παξάδνζεο. Οη παξαγγειίεο ζα απνζηέιινληαη ζηνλ πξνµεζεπηή 
εγγξάθσο (µε θαμ, e-mail, νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβίβαζεο), µε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα παξαιαµβάλνληαη έγθαηξα θαη ζχµθσλα µε ηα 
πξναλαθεξφµελα απφ ηνλ πξνµεζεπηή θαη ζα αλαγξάθνληαη ζε απηέο ηα 
επηζπµνχληα είδε πξνο πξνµήζεηα θαζψο θαη ε επηζπµεηή εµεξνµελία θαη ψξα 
παξάδνζεο ή ζα δίλνληαη ηειεθσληθά κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηε. 
 
  4. Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 
νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ φπσο θαη λα θαιχπηεη ζε θάζε 
πεξίπησζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηα είδε απηά.  
  
  5. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάγεη θαη δηαζέηεη φια ηα 
είδε γηα ηα νπνία αλαδείρηεθε κεηνδφηεο θαη φρη λα θάλεη επηινγή αλάινγα κε ην 
ζπκθέξνλ ηνπ.     
 
 6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί εκπξφζεζκα ηελ 
παξάδνζε ΟΛΩΝ ησλ παξαγγειινκέλσλ εηδψλ (είδνο –πνζφηεηα), θαη κφλν 
απηψλ, κε ην δηθφ ηνπ κεηαθνξηθφ κέζν, ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ θαη πάληα 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. Η 
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κεηαθνξά ησλ εηδψλ δελ επηβαξχλεη ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ. Η παξάδνζε γηα ηα 
ππφςε πξντφληα ζα γίλεηαη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα αξκφδηα φξγαλα 
ησλ Μνλάδσλ αλαιφγσο ησλ παξαγγειινκέλσλ εηδψλ.  
 
 7. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα εθδίδεηαη δειηίν 
απνζηνιήο - ηηκνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο .  
  
  8. Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζηελ έδξα ησλ Μνλάδσλ ζα γίλεηαη κε 
θαηάιιεια νρήκαηα κεηαθνξάο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά ζε θάζε είδνο ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  
  
  9. Ο πξνκεζεπηήο παξαδίδεη ηα πξντφληα ηνπο ζηηο Μνλάδεο, 
θαηακεηξνχκελα παξνπζία απηψλ ή εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ 
ηνπο, θαη ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο θάζε Μνλάδαο, κε βάζε δηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ. Πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο δε ζα παξαιακβάλνληαη.  
  
  10. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ζηξαηφπεδα.  
  
   11. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
παξαδψζνπλ νη πξνκεζεπηέο δελ αλαιακβάλεηαη θακία δέζκεπζε θαζφζνλ απηέο 
εμαξηψληαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηε δχλακε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ, ε νπνία δε δχλαηαη λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο.  
  
 12. Η ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο κεηαθνξάο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ησλ 
πξντφλησλ, θαη ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  
  
  13. Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ:  
  
   α. Σα κεηαθνξηθά - δπγηζηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε 
ησλ πξντφλησλ ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ.  
  
    β. Η αμία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν απφ ηελ 
Τπεξε-ζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.  
  
    γ. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
  
    δ. Η παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 2198/94).  
 
  14. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε 
ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη 
απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ην ΚΔΔΜ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα 
αλαγθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη 
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ζηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ΚΔΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο     
 
 15. Η ζπζθεπαζία, νλνκαηνινγία θαη ινηπέο ελδείμεηο πνπ νθείινπλ λα 
θέξνπλ ηα πξντφληα θαζψο θαη νη ηπρφλ ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ηνπο, ζα 
πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο.  
  
  16. Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο ζα είλαη επαλάγλσζηεο θαη ζα είλαη έθηππεο, 
κε κειάλη θαηάιιειν γηα ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, είηε επί ηεο ζπζθεπαζίαο, είηε ζε 
εηδηθέο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο θαη ζε εληαίν νπηηθφ πεδίν, απαγνξεπκέλεο ηεο 
ρξήζεο εκπνξηθψλ εηηθεηψλ (ηχπνπ ζνχπεξ κάξθεη).  
  
 17. Δλαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΔΔΜ κε ηα εληεηαικέλα 
φξγαλά ηεο, λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε εθείλε θξίλεη ζθφπηκν ηελ πνηφηεηα ησλ 
εθνδίσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο.  
  
 18. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ησλ πξντφλησλ. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε 
δε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ                  
[Τ.Α Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07)]. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο 
δελ πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ θσιχκαηνο ή 
αξλήζεσο ζα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο ή ηνλ θηελίαηξν θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή, ηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδνο θαη ηνλ 
θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία.  
  
  19. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 19 
κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ην ΚΔΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο λα 
επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
  
  20. Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα  
πξαθηηθά παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο.  
  

Άπθπο 6ο 
Σεσνική Πποζθοπά – Πποδιαγπαθέρ 

 
 1. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ππφθεηληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί 
ηξνθίκσλ, ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.Π θαη ηνπο Καλφλεο ΓΙΔΠΠΤ/2017. 
  
  2.  Πξντφληα πιένλ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ 
Όξσλ ή κε πξνδηαγξαθέο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.  
  
  3.  Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη πγηεηλή 
θαηάζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη άξηζηα απφ 
θάζε άπνςε. 
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 4. Σερληθή Πξνζθνξά θαη Πξνδηαγξαθή φπσο Πξνζζήθε «3/Β» . 
Άπθπο 7ο 

Αςξομείυζη Ποζοηήηυν 
 
 1. Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο, γηα απμνκείσζε ησλ 
πνζνηήησλ έσο 30% ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θάιπςεο αλαγθψλ. 
 
 2. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή 
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Άπθπο 8ο 

Παπαλαβή ςμβαηικών Τλικών 
 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ έδξα ησλ Μνλάδσλ εγθαηάζηαζεο ησλ 
απηφκαησλ πσιεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζχκβαζεο θαη ηνπ παξφληνο, 
παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 

Άπθπο 9ο 
Σπόπορ Πληπυμήρ – Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά Πληπυμήρ 

 
 1. Γηα ηα εθφδηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηε Γρζε Σξνθίκσλ, ε 
εμφθιεζε ζα γίλεηαη απφ ην ΚΣ/ΓΤΒ (Αζήλα) (θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην 
ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή) θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ 
αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο (Ν. 2198/94) ζηελ θαζαξή αμία κείνλ θξαηήζεηο. 
Οη θξαηήζεηο είλαη 4,23068% ζηελ θαζαξή αμία, φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη 
παξαθάησ:  
    (1)  Μ.Σ.: 4%      
    (2) Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ 0,07%  
    (3)  Τπέξ Α.Δ.Π.Π 0.06% 
    (4) Τπέξ Υαξηνζήκνπ: 0,0839% 
    (5) Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ: 0,01678%      
 
 2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ 
θαη ζεσξεκέλνπ απφ ηελ εθνξία, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε 
ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή.  
 
   3.  Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο αλά κήλα  
ππνβνιήο απνδεηθηηθνχ θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ για «είζππαξη σπημάηυν 
από θοπείρ Κενηπικήρ Δκζηρ» και  αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ  ζηη Δσζη 
Σποθίμυν (από ένα ανηίγπαθο). 
 

Άπθπο 10ο 
Λοιποί Όποι 

          
 1.  ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ απφ ηα 
θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή άιια αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
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ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΗ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ παξαζθεπαζηή. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή ηα άιια 
αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν 
εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
 3. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ 
ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ 
απηή πνπ παξαδφζεθε ηειηθά. 
                
 4. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ  ην  πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε  πεξίπησζε  πνπ 
ππεξεζηαθνί - επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ  ηελ  πάπζε ηεο πξνκήζεηαο ή 
δηαηαρζεί απφ πξνηζηάκελε αξρή.  
 
 5. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 

 ρεο (ΔΜ) σηήξηνο Σζακπάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα 
«2» Πίλαθαο Ύςνπο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  
«3» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
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  ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 

  ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
  4ο ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
  16 Iαν 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» 
 ΣΗ ΣΗ Φ.600.163/7/221/.59 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΓΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
  

Α/
Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΡΔΥΟΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙ-

Α ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ (€) 

1 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

ΑΡΑΚΑ 

ΚΙΛΟ 

1,27 

2 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΙΑ 1,27 

3 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ 1,27 

4 ΜΠΑΜΙΔ 3,85 

5 ΠΑΝΑΚΙ 1,45 

6 ΑΓΚΙΝΑΡΔ 3,77 

7 ΚΑΡΟΣΑ 1,27 

8 ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ 1,27 

9 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΑΛΙΔΤΜΑΣΑ 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΔΣΑ 

ΚΙΛΟ 

3,64 

10 ΓΑΛΔΟ ΦΔΣΑ 3,56 

11 ΠΑΓΚΑΙΟΤ 2,69 

12 ΓΛΧΑ ΦΙΛΔΣΟ 5,35 

13 ΠΔΡΚΑ ΦΙΛΔΣΟ 7,48 

14 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΡΟΓΔΛΑ 6,73 

15 ΘΡΑΦΑΛΟ ΡΟΓΔΛΑ - 

16 
ΥΣΑΠΟΓΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Σ5 (1,2-
1,5 ΚΙΛΑ) 

10,21 

17 ΟΤΠΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΔ 8,05 

18 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ  
Νο 1 

- 

19 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ  
Νο 2 

- 

20 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ  
Νο 3 

9,67 

21 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ  
Νο 4 

- 

22 ΜΤΓΙΑ ΦΙΥΑ - 

23 ΦΑΡΟΚΡΟΚΔΣΑ - 

 
             της (ΔΜ) Υαράλαμπος σναδινός 

Ακριβές Αντίγραυο ΓΓΜ 
  

  
Στης (ΔΜ) Υριστίνα Νίκοσ  
     Βοηθός  4oσ ΔΓ  
 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





./. 

              ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 

              ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
              4ο ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
              16 Ιαν 20 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» 
ΣΗ Φ.600.163/7/221/.59 

 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΤΦΟΤ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ 

  

Α/
Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 
ΔΠΙΣΟΛΗ 
ΤΜΜΔΣΟ-

ΥΗ 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ 
ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΚΑΛΗ 
ΔΚΣΔΛΔΗ 

1 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

ΑΡΑΚΑ 

500,00 € 

500,00 € 

2 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΙΑ 

3 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ 

4 ΜΠΑΜΙΔ 

5 ΠΑΝΑΚΙ 

6 ΑΓΚΙΝΑΡΔ 

7 ΚΑΡΟΣΑ 

8 ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

9 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΑΛΙΔΤΜΑΣΑ 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΔΣΑ 

750,00 € 

10 ΓΑΛΔΟ ΦΔΣΑ 

11 ΠΑΓΚΑΙΟΤ 

12 ΓΛΧΑ ΦΙΛΔΣΟ 

13 ΠΔΡΚΑ ΦΙΛΔΣΟ 

14 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΡΟΓΔΛΑ 

15 ΘΡΑΦΑΛΟ ΡΟΓΔΛΑ 

16 
ΥΣΑΠΟΓΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Σ5 (1,2-
1,5 ΚΙΛΑ) 

17 ΟΤΠΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΔ 

18 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ 
 Νο 1 

19 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ  
Νο 2 

20 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ 
 Νο 3 

21 
ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ 
 Νο 4 

22 ΜΤΓΙΑ ΦΙΥΑ 

23 ΦΑΡΟΚΡΟΚΔΣΑ 

 
             της (ΔΜ) Υαράλαμπος σναδινός 

Ακριβές Αντίγραυο ΓΓΜ 
  

  
Στης (ΔΜ) Υριστίνα Νίκοσ  
     Βοηθός  4oσ ΔΓ  
 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





./. 

   ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 

   ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
   4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
  16 Ηαλ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖ Φ.600.163//7/221/.59 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

Α/Α EΔΗΓΟ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ -  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     Σα ρνξεγνύκελα είδε λα είλαη Α’ πνηόηεηαο θαηεςπγκέλα θαηά κνλάδα (IQF). Σα ηεκαρηζκέλα ςάξηα 
(θέηα) ζα παξαδίδνληαη κε δέξκα, ώζηε λα γίλεηαη εύθνια ε ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο. 

-     Να έρνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνύο ραξαθηήξεο, ρσξίο ππνιείκκαηα αίκαηνο θα ζπιάρλσλ. 
-     Να κελ πεξηέρνπλ πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλόξγαλεο νπζίαο. 
-     Να κελ παξνπζηάδνπλ αιινηώζεηο πνπ ηα θαζηζηνύλ αθαηάιιεια ή επηθίλδπλα γηα θαηαλάισζε.  
-     Να έρνπλ ππνζηεί θαηάςπμε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί 
επαλαθαηάςπμε.  

-     Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απόςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνύο ραξαθηήξεο ησλ λσπώλ. 
-     Οη κνξθέο ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεηαη ππό ηνλ όξν όηη ην 
πνζνζηό ηνπ θεξόκελνπ επίπαγνπ (πγξνύ θάιπςεο) δελ ζα ππεξβαίλεη , θαηά πεξίπησζε, ην 10% ή 
15%, έρεη σο εμήο : 

       A)   Φάξηα νιόθιεξα, ςάξηα Α/Κ θαη εθζπιαρληζκέλα , ςάξηα ζε κεγάια ηεκάρηα 10%. 
       Β) Φηιέην θαη θέηεο ςαξηώλ, ςάξηα απνθεθαιηζκέλα θαη εθζπιαρληζκέλα ρσξίο δέξκα, 
καιαθόζηξαθα απνθινησκέλα ή κε, πξνβξαζκέλα ή κε, καιάθηα θαζαξηζκέλα, ηεκαρηζκέλα ή κε. 

 
-     Σα θαηεςπγκέλα πξντόληα ζα ηεκαρίδνληαη ή ζα ζπζθεπάδνληαη ζε εξγαζηήξα πνπ ζα δηαζέηνπλ 
εγθεθξηκέλν θσδηθό ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

-     Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξώηε (Α) ζπζθεπαζία, ζε πιαζηηθό θύιιν, θαηάιιειε 
γηα ηξόθηκα, ζύκθσλα κε ηα άξζ.26,26α & 27 ηνπ Κ.Σ&Π θαη εληόο ραξηνθηβσηίνπ (Β) ζπζθεπαζία 
(Δμσηεξηθή πζθεπαζία) επηκειώο ζπζθεπαζκέλα θαη πνιύ θαιά θιεηζκέλα. Οη εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9
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ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 

 

πξέπεη λα θέξνπλ ηαηλία αζθαιείαο πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κε ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ 
παξάδνζή ηνπο. ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ , ζε εκθαλέο θαη θαιά ηνπνζεηεκέλν 
ζεκείν, κε επθξηλή θαη αλεμίηεια γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή γιώζζα, νη εμήο ελδείμεηο :  
-  
     Α)   Σν νλνκαηεπώλπκν ή ν εκπνξηθόο ηίηινο ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ν αξηζκόο ηεο άδεηαο. 
     Β)   Σν νλνκαηεπώλπκν ή ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο, όπνπ έιαβε ρώξα ε θαηάςπμε. 
     Γ)   Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ είδνπο. 
     Γ)   Ζ δώλε αιίεπζεο (FAQ). 
     E)   Ζ εκεξνκελία αιηείαο (εκέξα-κήλαο-έηνο). 
     T) Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο. 
     Ε)   Ζ αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ από (εκέξα-κήλαο-έηνο). 
 
Οη ελδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ηόζν επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ αιηεπκάησλ όζν θαη ζην 
εμσηεξηθό ηνπ θηβσηίνπ, ζην νπνίν επαλαζπζθεπάδνληαη.  
 

 - Η θεπμοκπαζία ζε όλα ηα ζημεία ηων πποϊόνηων ππέπει να διαηηπείηαι ζηαθεπή καηά ηη             
μεηαθοπά ηοςρ ζηοςρ -18ο C ή σαμηλόηεπα με απόκλιζη (ηπιών) 3 βαθμών Κελζίος, ώζηε να μην 
ςποζηούν οπγανοληπηική ςποβάθμιζη και μείωζη ηων θπεπηικών ζςζηαηικών ηοςρ.  
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
-   Ζ κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ θαηάςπμεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίδξαζε ησλ 
εμσηεξηθώλ πεξηβαιινληνινγηθώλ παξαγόλησλ. 
-   Σα νρήκαηα κεηαθνξάο από ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηνπο αξρηθνύο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηελ 
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο. 
-   Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πξντόλησλ θαηά ηελ κεηαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη -18o C θαη θάησ θαη ε πγξαζία 
85%. Καηά ηελ ηνπηθή δηαλνκή νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 
3νC. Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ πξντόλησλ απμεζεί ζηνπο -12ν C , ζπλίζηαηαη λα ππόθεηληαη ζε λέν πνηνηηθό 
έιεγρν. 
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Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ -  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα είλαη Α’ πνηόηεηαο, Διιεληθήο παξαγσγήο ή από ρώξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Κ.Σ&Π . 
-     Να έρνπλ δσεξό θπζηνινγηθό ρξώκα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είδνπο. 
-     Να κελ πεξηέρνπλ ηερλεηή ρξώζε, άξσκα ή πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλόξγαλεο νπζίαο. 
-     Να είλαη θαζαξηζκέλα θαη λα είλαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ. 
-  Να έρνπλ ππνζηεί θαηάςπμε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί 
επαλαθαηάςπμε. 
-    Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απόςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνύο ραξαθηήξεο ησλ λσπώλ ιαραληθώλ από 
ηα νπνία πξνέξρνληαη.  
-   Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα κελ παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηώκαηα (ηα ηεκάρηα δει. λα κελ είλαη 
θνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο)ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζεκαίλεη ηελ δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. 
-  Να πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ πγεηνλνκηθώλ θαη θνηλνηηθώλ νδεγηώλ πεξί 
εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ. 
       

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
-  Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε θαηεςπγκέλε κνξθή, ζπζθεπαζκέλα ζε δύν ζπζθεπαζίεο. Ζ (Α) 
πξώηε ζπζθεπαζία ζα είλαη από πιαζηηθό θύιιν, θαηάιιειε γηα ηξόθηκα , ζύκθσλα κε ηα άξζξα 
26,26α & 27 ηνπ Κ.Σ&Π θαη εληόο ραξηνθηβσηίνπ (Β) ζπζθεπαζία(εμσηεξηθή ζπζθεπαζία) ησλ 10kgr ή 
άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο ζύκθσλα δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε κνλάδαο. 
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο , 
όπσο :  
-  
     A)   Ζ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο (νλνκαζία ηνπ πξντόληνο θαη πνηθηιία). 
     Β)   Σν θαζαξό βάξνο. 
     Γ)   Ζ εηαηξία ηππνπνίεζεο (ΚΧΓ.). 
     Γ)   Ζ εηαηξεία δηαθίλεζεο. 
     Δ)   Ζ εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο. 

    ΣT) Οι ζςνθήκερ ζςνηήπηζηρ.  
 
-  Η θεπμοκπαζία ζε όλα ηα ζημεία ηων πποϊόνηων ππέπει να διαηηπείηαι ζηαθεπή καηά ηη             
μεηαθοπά ηοςρ ζηοςρ -18ο C ή σαμηλόηεπα με απόκλιζη (ηπιών) 3 νC, ώζηε να μην ςποζηούν 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9
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ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

οπγανοληπηική ςποβάθμιζη και μείωζη ηων θπεπηικών ζςζηαηικών ηοςρ. Αν η θεπμοκπαζία ηων 
πποϊόνηων αςξηθεί ζηοςρ -12ο C , ζςνίζηαηαι να ςπόκεινηαι ζε νέο ποιοηικό έλεγσο. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 ύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ηεο θαηεγνξίαο ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 
 
 

 
 

             ρεο (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλόο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  
 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





 
 

   
  ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
  ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
  16 Ηαλ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ   
Φ.600.163/7/221/.59   

 

 
Δ Ξ Χ Φ Τ Λ Λ Ο 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ. ΑΡΙΘ. …./……..(έτος) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ- ΑΛΙΔΤΜΑΣΧΝ 
 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΙΣΙΟΤ ΜΟΝΑΓΧΝ TOY KEEM 

 
 
 

……… (μήνας) 2020 
 

ΚΔΔΜ 
(ΠΡΟΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ) 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 
 

ΜΔΡΟ Α 
 
Δηζαγσγή    
ΑΡΘΡΟ 1:   Οξηζκνί 1 
ΑΡΘΡΟ 2:    Σφπνο θαη Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο-πκβαιιφκελα Μέξε 1 
ΑΡΘΡΟ 3:    ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο, Πεξηερφκελν χκβαζεο- Σηκή   2 
ΑΡΘΡΟ 4:    θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο     2 
ΑΡΘΡΟ 5:    Αγνξαζηήο    2 
ΑΡΘΡΟ 6:    Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή    2 
ΑΡΘΡΟ 7:    Καηεγνξία χκβαζεο   4 
ΑΡΘΡΟ 8:   Έλαξμε θαη Γηάξθεηα    4 
ΑΡΘΡΟ 9:    Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ    4 
ΑΡΘΡΟ 10:  Γιψζζα    4 
ΑΡΘΡΟ 11:  Απνδεηθηηθά Ννκηκφηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο    4 
ΑΡΘΡΟ 12:  Παξαγγειίεο γηα Πξνκήζεηα    6 
ΑΡΘΡΟ 13:  Παξάδνζε    6 
ΑΡΘΡΟ 14:  Απνδνρή/Απφξξηςε Παξαγγειίαο    7 
ΑΡΘΡΟ 15:  Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο  8 
ΑΡΘΡΟ 16:  Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο 10 
ΑΡΘΡΟ 17:  Πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε  ηηο Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 10 
ΑΡΘΡΟ 18:   Απνπνίεζε - Δθρψξεζε Γηθαησκάησλ 10 
ΑΡΘΡΟ 19:  Οινθιήξσζε Δθηέιεζεο χκβαζεο 11 
ΑΡΘΡΟ 20:   Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 11 
ΑΡΘΡΟ 21:   Δγγπήζεηο                                                                                        11 
ΑΡΘΡΟ 22:   Σξνπνπνηήζεηο 12
  
ΑΡΘΡΟ 23:   πκβαηηθφ πιαίζην - Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 12 
ΑΡΘΡΟ 24:   Σειηθέο Γηαηάμεηο 12
   
             .. 
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Διζαγυγή 
 

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

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

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

 
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ πνπ ιείπνπλ απφ ην παξφλ 

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

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

 1.1 Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ηειεγξαθεκάησλ θαη ηειενκνηνηππηψλ 

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

Αλαδφρνπ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηε ρξήζε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

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

θνηλνπνίεζεο ζεσξείηαη απηφο ηεο απνζηνιήο ηνπ e-mail. 

 

 1.2 Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

 

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

παξαδψζεη ζηελ έδξα  ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

 

 1.4 Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε 

Ζκέξεο. 

 

 1.5 χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία, ηελ νπνία ζπλάπηνπλ θαη 

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

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Σόπορ και ο Υπόνορ Τπογπαθήρ ηηρ ύμβαζηρ    

ςμβαλλόμενα Μέπη 
 
 2.1 Σφπνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: πάξηε, ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΜ 
(ηξδν «ρε (ΠΕ) Κσλ/λνπ Γαβάθε»). 
 
 2.2 Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο …………….. 2020 εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο  ………………………... 
 
 2.3 πκβαιιφκελνη : 
 
  2.3.1  Ο …………………………………….., ΓΓΜ, σο εθπξφζσπνο ηνπ 
ΚΔΔΜ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηε Φ. 
………………………………………………………………, εθεμήο θαινχκελνο 
«Αγοπαζηήρ». 

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

Πεπιεσόμενο ύμβαζηρ – Πποζδιοπιζμόρ Σιμήρ Ππομήθειαρ Πποφόνηυν 
 
 3.1 Με ηελ ππ. αξηζ. Φ. ……………………………………………………. 
θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ην ΚΔΔΜ απνθάλζεθε γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ 
αλάδνρν, γηα ηελ πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ - αιηεπκάησλ, κε ηηο ηηκέο 
πνπ αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3.2 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππ. αξηζ. …./2020, δηέπεηαη απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 
(Φ…………………………………………………………) πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζην 
ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ …………………………………………..) θαη έγηλαλ απνδεθηνί ζην 
ζχλνιφ ηνπο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν αλάδνρν. Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ ην 
θπξίσο θείκελν θαη ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα: 
 
  3.2.1 «Α»  Πίλαθαο Σηκψλ Πξνκήζεηαο Καηεςπγκέλσλ Λαραληθψλ - 
Αιηεπκάησλ 
 
  3.2.2 «Β»  Σερληθή Πξνδηαγξαθή   
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
κοπόρ και Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ 

 
 4.1 θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα επαλαβεβαηψζεη ηελ δέζκεπζε επί ησλ 
αλαθεξνκέλσλ φξσλ ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε                                                       
Φ. …………………………………………………………. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 
αλάδνρνο ζα πξνκεζεχεη ηνλ αγνξαζηή, κε ηα πξντφληα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
γηα ηε σπονική πεπίοδο απφ ………………….. 2020 έυρ …………………… 2021. 
 
 4.2 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ - αιηεπκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γχζεην, θαη ηεο ΛΑΦ 
πάξηεο εθφζνλ ην επηζπκεί.   
 
 4.3 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά -  Πξνδηαγξαθέο, φπσο Παξάξηεκα  «Β».   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Αγοπαζηήρ 

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

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

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

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

. 
6.8 Ο πξνκεζεπηήο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ 
θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 130 ηνπ λ.4412/16.  
 
 6.9 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο ζχµβαζεο λα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεµέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ ηνπ 
µεηαθνξηθνχ µέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθίµσλ ησλ 
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή µεηαθνξά ηνπο θαη ν νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγµαηνιεςίεο γηα µαθξνζθνπηθφ - πγεηνλνµηθφ έιεγρν, ζα 
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ δεηγµαηνιεςίαο. 
 
 6.10  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
(Φ.……………………………………… ……………………..).   
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ΑΡΘΡΟ 7ο  

Καηηγοπία ύμβαζηρ 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ 
ιαραληθψλ - αιηεπκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΚΔΔΜ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 3νπ Σάγκαηνο κε έδξα ην Γχζεην, θαη ηεο ΛΑΦ 
πάξηεο εθφζνλ  ε ηειεπηαία ην επηζπκεί.   
. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Έναπξη και Γιάπκεια 
 
 8.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 1 έηνπο, αξρφκελε απφ ...................2020 
κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο εθ κέξνπο ηνπ ΚΔΔΜ παξάηαζεο γηα 1 εμάκελν θαη 1 
επηπιένλ εμακήλνπ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ πξνκεζεπηή, με ηοςρ ίδιοςρ 
όποςρ και ηιρ ίδιερ ηιμέρ. 
 
 8.2 Όινη νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ αλάξηεζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζε πιήξε ηζρχ γηα φιε ηελ πξνκήζεηα, κέρξη 
πέξαηνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Γλώζζα 

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

παξαδνρέο ηεο . 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Αποδεικηικά Νομιμόηηηαρ και Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ 
 
 Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 
 11.1 Αποδεικηικά Νομιμόηηηαρ: 
  
  Ο αλάδνρνο, ππέβαιε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Όξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνχ δηθαηνινγεηηθά, φπσο παξαθάησ:  
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  11.1.1    Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:  
 
    11.1.1 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ 
 
    11.1.1.2 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα 
 
    11.1.1.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
    11.1.1.4 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα 
κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
    11.1.1.5 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεσβξίνπ 2005,  
 
    11.1.1.6 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011 
 
    11.1.1.7 ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο  
 
  11.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ 
Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 
ην νπνίν πξνθχπηεη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ αλαδφρνπ, φηη εμαθνινπζεί  λα 
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ, φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ή ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 
 
  11.1.3 Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
Σα ηειεπηαία αθνξνχλ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε. 
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  11.1.4  Βεβαίσζε απφ ην ώμα Δπιθεώπηζηρ Δπγαζίαρ (.ΔΠ.Δ) 
ή ένοπκη Βεβαίυζη από ζςμβολαιογπάθο ζε πεπίπηυζη αδςναμίαρ 
έκδοζηρ από ηο ΔΠΔ, φηη δελ επηβιήζεθαλ θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζνβαξέο 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
αδήισηε εξγαζία. 
 
 11.2 Πιζηοποιηηικά Ποιόηηηαρ: 
 
  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα παξερφκελσλ 
πξντφλησλ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο 
Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. πγθεθξηκέλα, ν 
αλάδνρνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ ηα 
παξαθάησ: 
 
  11.2.1 χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO 
22000 ή ζχζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP). ε 
πεξίπησζε κηθξήο δπλακηθφηεηαο αλάινγν δηαπηζηεπηήξην ηεξήζεσο ηνπ 
αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Παπαγγελίερ για Ππομήθεια  

 

12.1  Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχνληαη θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξαγγειινκέλσλ πνζνηήησλ θαη ζε 
θακηά πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμηψζεηο, γηα 
ππνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη ή έρεη 
ζηε δηάζεζε ηνπ. Ζ Λέζρε Αμησκαηηθψλ Φξνπξάο πάξηεο (ΛΑΦ), ΓΤΝΑΣΑΙ 
εθφζνλ ην επηζπκνεί λα πξνκεζεχεηαη ηα εθφδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο θακία 
επηβάξπλζε απφ πιεπξάο ησλ πξνκεζεπηψλ. Γηα ηηο ππφςε πξνκήζεηεο ηζρχνπλ, 
ζην αθέξαην, φιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ πιεπξάο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ.  

 
    12.2  Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ζηνλ  πξνµεζεπηή,  2 εµέξεο πξηλ απφ ηελ 

επηζπµεηή εµεξνµελία παξάδνζεο, παξαγγειία ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ ησλ 
ζπκβεβιεκέλσλ εηδψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη θαη ππνρξενχληαη λα 
παξαδψζνπλ απηά άκεζα θαη εληφο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο - 
Τπεξεζίαο, ζηνπο αηηεζέληεο ρψξνπο θαη παξνπζία πάληνηε ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ θάζε Μνλάδα - Τπεξεζία. Διδικά για ηη ΛΑΦ 
πάπηηρ είλαη δπλαηή ε παξάδνζε θαη εθηφο εξγάζηκσλ σξψλ, πάληνηε θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Μνλάδαο θαη παξνπζία εμνπζηνδνηεκέλεο, γηα ην 
ιφγν απηφ, επηηξνπήο παξαιαβήο. Ζ Λέζρε ιφγσ  ηδηαηηεξφηεηάο ηεο, δχλαηαη λα 
δίλεη ηελ παξαγγειία 1 εµέξα πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο.    

 
    12.3  Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 

νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ Μνλάδσλ, φπσο θαη λα θαιχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε 
πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο ζηα είδε απηά.  

 
    12.4  Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάγεη θαη δηαζέηεη φια ηα 

είδε γηα ηα νπνία αλαδείρηεθε κεηνδφηεο θαη φρη λα θάλεη επηινγή αλάινγα κε ην 
ζπκθέξνλ ηνπ.    
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  12.5  Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα  
πξαθηηθά παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Παπάδοζη 
 
  13.1  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί εκπξφζεζκα ηελ 
παξάδνζε ΟΛΩΝ ησλ παξαγγειινκέλσλ εηδψλ (είδνο – πνζφηεηα), θαη κφλν 
απηψλ, κε ην δηθφ ηνπ κεηαθνξηθφ κέζν, ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ θαη πάληα 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ζ 
κεηαθνξά ησλ εηδψλ δελ επηβαξχλεη ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ. Ζ παξάδνζε γηα ηα 
ππφςε πξντφληα ζα γίλεηαη ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηα αξκφδηα φξγαλα 
ησλ Μνλάδσλ αλαιφγσο ησλ παξαγγειινκέλσλ εηδψλ.  
 
   13.2  Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα εθδίδεηαη δειηίν 
απνζηνιήο-ηηκνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο . 
  
   13.3  Ο πξνκεζεπηήο παξαδίδεη ηα πξντφληα ηνπο ζηηο Μνλάδεο, 
θαηακεηξνχκελα παξνπζία απηψλ ή εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ 
ηνπο, θαη ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο θάζε Μνλάδαο, κε βάζε δηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο-ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ. Πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο δε ζα παξαιακβάλνληαη.  
 
   13.4  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ζηξαηφπεδα. 
Δπίζεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην θάζε 
ηξαηφπεδν, 2 θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ θάζε εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζε απηά γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ 
δειηία εηζφδνπ ηνπο. Με ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ηα δειηία ζα 
επηζηξαθνχλ ζηα ζηξαηφπεδα.  
 
   13.5  Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
παξαδψζνπλ νη πξνκεζεπηέο δελ αλαιακβάλεηαη θακία δέζκεπζε θαζφζνλ απηέο 
εμαξηψληαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηε δχλακε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ, ε νπνία δε δχλαηαη λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο. 
 
   13.6  Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη, ζηηο έδξεο ησλ 
Μνλάδσλ (ή ζηνπο ρψξνπο αζθήζεσλ απηψλ αλ απαηηεζεί) κε κέξηκλα θαη 
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.    
 
   13.7  Οη παξαιεθζείζεο πνζφηεηεο ζα ειέγρνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή 
κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν. ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά 
ν ηαηξφο ηεο θάζε Μνλάδαο 
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 13.8  Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ηηο 
ιεπηνκέξεηεο κεηαθνξάο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ησλ 
πξντφλησλ, θαη ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
   
   13.9 Σα είδε, ζα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα πιεξνί 
ηνπο φξνπο πγηεηλήο, φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ θαη ην νπνίν 
ζα πξέπεη: 
  
       13.9.1  Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε. 
  
       13.9.2  Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
  
       13.9.3  Να δηαζέηεη άδεηα κεηαθνξάο ησλ δηαθηλνχκελσλ 
εθνδίσλ.  
 
   13.10 Δλαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΔΔΜ κε ηα 
εληεηαικέλα φξγαλά ηνπ, λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε εθείλε θξίλεη ζθφπηκν ηελ 
πνηφηεηα ησλ εθνδίσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα 
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηήξεζεο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο. 
  
   13.11 Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ησλ πξντφλησλ. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε 
δε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ [Τ.Α 
Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07). Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ θσιχκαηνο ή αξλήζεσο ζα 
δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή ηνλ 
θηελίαηξν θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ 
ηελ επηηξνπή, ηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδνο θαη ηνλ θηελίαηξν ή ηνλ 
ηαηξφ πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία.  
  
  13.12 Ζ ζπζθεπαζία, νλνκαηνινγία θαη ινηπέο ελδείμεηο πνπ νθείινπλ 
λα θέξνπλ ηα πξντφληα θαζψο θαη νη ηπρφλ ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ηνπο, ζα 
πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο.   
 
   13.13  ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν ζεσξεζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ ην ΚΔΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
ηεο λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
 
   13.14 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε 
ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη 
απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ην ΚΔΔΜ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεχεηαη ηα 
αλαγθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην ΚΔΔΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
 
 13.15 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  

Αποδοσή/Απόππιτη Παπάδοζηρ 

 
 14.1  Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
   14.1.1 Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ΓΗΔΠΠΤ/2017. 
 
   14.1.2 Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε 
ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 
 
   14.1.3 Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια 
νρήκαηα/κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία.  
 
   14.1.4 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 
Δκπνξίαο Πξντφλησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 
 
   14.1.5 Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ 
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα 
ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν 
ή ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
     14.1.5.1 Μηθξνβηνινγηθφ 
 
     14.1.5.2 Υεκηθή αλάιπζε 
 
     14.1.5.3 Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
   14.1.6 Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ 
θάζε είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ/ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
   14.1.7 Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, 
πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ 
ηξνθίκσλ. 
 
 14.2  Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 
 
   14.2.1 Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα 
πξντφληα (βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα 
γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) 
πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο 
πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
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   14.2.2 Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν ησλ εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη 
ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 14.3  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ.  
  

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Κςπώζειρ ζε Βάπορ ηος ππομηθεςηή – Ποινικέρ Ρήηπερ 

 
 15.1  Αλ ηα πξντφληα δελ παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνκεζεπηή κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ 
ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
 15.2  Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
 
       15.2.1  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.  
 
      15.2.2  Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα.  
 
       15.2.3  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 
ηνπ ΚΔΔΜ, αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 
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.  
 
 15.3  Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε 
ηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
   15.4  Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ην ΚΔΔΜ ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. 
 
 15.5  Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
   15.5.1 Δπαλαιακβαλφκελεο άξλεζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο 
ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ΚΔΔΜ. 
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   15.5.2 Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηα 
νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
   15.5.3 Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – 
πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
 
   15.5.4 Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε 
ππφδεημε, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
                    15.5.5 Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο 
ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί 
λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
 
   15.5.6  Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 
Δκπνξίαο Πξντφλησλ, ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο 
νξηδνκέλσλ ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
 15.6  Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 15.7  Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
   15.7.1 Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ 
παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηνπ ΚΔΔΜ. 
 
   15.7.2 πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 15.8  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηνπ ΚΒΗΔ. 
 
 15.9  ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 15.10 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
ΚΔΔΜ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 15.11 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία, ν Πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 
εηο βάξνο ηνπ ΚΔΔΜ απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο 
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ζχκβαζεο θαη ην ΚΔΔΜ επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ γηα 
κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
 15.12 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηνπ ΚΔΔΜ, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
   15.12.1 Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
   15.12.2 Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 25% ηεο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο. 
 
   15.12.3 Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ ΚΔΔΜ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 
 
     15.12.3.1  Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε 
ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 
ΚΔΔΜ. 
 
     15.12.3.2  Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
απφθαζεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15.13 Σν πνζφ ησλ θπξψζεσλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 15.14  ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο παξαιείςεη λα παξαδψζεη 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Σπόπορ Πληπυμήρ – Κπαηήζειρ-Απαιηούμενα Γικαιολογηηικά Πληπυμήρ  

 

 16.1   Γηα ηα εθφδηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ηε Γρζε Σξνθίκσλ, ε 

εμφθιεζε ζα γίλεηαη απφ ην ΚΣ/ΓΤΒ (Αζήλα) (θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην 

ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή) θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο (Ν. 2198/94) ζηελ θαζαξή αμία κείνλ θξαηήζεηο. 

Οη θξαηήζεηο είλαη 4,23068% ζηελ θαζαξή αμία, φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη 

παξαθάησ:  
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    (1)  Μ.Σ.: 4%      
    (2) Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ 0,07%  
    (3)  Τπέξ Α.Δ.Π.Π 0.06% 
    (4) Τπέξ Υαξηνζήκνπ: 0,0839% 
    (5) Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ: 0,01678%  
 
  16.2.  Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ 
εμνθιεκέλνπ θαη ζεσξεκέλνπ απφ ηελ εθνξία, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα 
πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή.  
 
    16.3.  Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο αλά κήλα  
ππνβνιήο απνδεηθηηθνχ θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ για «είζππαξη σπημάηυν 
από θοπείρ Κενηπικήρ Γκζηρ» και  αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ  ζηη Γσζη 
Σποθίμυν  και Γσζη ΚΦΜ (από ένα ανηίγπαθο). 
 
  16.4   Δπηπιένλ  νη  πξνκεζεπηέο ζα επηβαξχλνληαη κε:          
 
   α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, 
κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
   β. Σα έμνδα δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο, απνζηνιήο ησλ 
δεηγκάησλ θαζψο θαη ηελ εμφθιεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 
 
   γ. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή επί ησλ θξαηήζεσλ ή ηνπ 
αλαινγνχληα θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξ. 16.1 . 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Πιζηοποιηηικά σεηικά με ηιρ Παπεσόμενερ Τπηπεζίερ 
 
 Όπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Αποποίηζη δικαιυμάηυν 

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

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

Ολοκλήπυζη Δκηέλεζηρ ύμβαζηρ 

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

ΑΡΘΡΟ 20ο  

Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

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

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Σποποποιήζειρ 
 

 Όπσο άξζξν 28 Γεληθψλ Όξσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο  

ςμβαηικό πλαίζιο - Δθαπμοζηέα νομοθεζία 

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

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

Σελικέρ Γιαηάξειρ 

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

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

-Ο-  
.................................................  

 
 

 
(Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα ππνγξάθνληνο, 

θαζψο θαη ζθξαγίδα ηεο ζηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο) 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
-Ο- 

Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ  
 

 
 

(Τπνγξαθή, ΑΓΣ θαη νλνκαηεπψλπκν 
ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα ηεο 

εηαηξίαο)  

 
 

 ρεο (ΔΜ) σηήξηνο Σζακπάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζφο  4oπ ΔΓ  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΑΖ 
 
«Α» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα 
«Β» Σερληθή Πξνδηαγξαθή  
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              ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤH 

              ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
              4ο ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
              16 Ιαν 20 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ   
ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ.../2020 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΙΜΧΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ - ΑΛΙΔΤΜΑΣΧΝ 
  

Α/
Α 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΥΧΡΙ 
ΦΠΑ (€) 

1 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

ΑΡΑΚΑ  

2 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΙΑ  

3 ΦΑΟΛΑΚΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ  

4 ΜΠΑΜΙΔ  

5 ΠΑΝΑΚΙ  

6 ΑΓΚΙΝΑΡΔ  

7 ΚΑΡΟΣΑ  

8 ΑΝΑΜΙΚΣΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ  

9 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΑΛΙΔΤΜΑΣΑ 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΔΣΑ  

10 ΓΑΛΔΟ ΦΔΣΑ  

11 ΠΑΓΚΑΙΟΤ  

12 ΓΛΧΑ ΦΙΛΔΣΟ  

13 ΠΔΡΚΑ ΦΙΛΔΣΟ  

14 ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΡΟΓΔΛΑ  

15 ΘΡΑΦΑΛΟ ΡΟΓΔΛΑ  

16 ΥΣΑΠΟΓΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Σ5 (1,2-1,5 ΚΙΛΑ)  

17 ΟΤΠΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΔ  

18 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νο 1  

19 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νο 2  

20 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νο 3  

21 ΓΑΡΙΓΔ ΑΠΟΦΛΟΙΧΜΔΝΔ Νο 4  

22 ΜΤΓΙΑ ΦΙΥΑ  

23 ΦΑΡΟΚΡΟΚΔΣΑ  

 
 

             της (ΔΜ) Υαράλαμπος σναδινός 
Ακριβές Αντίγραυο ΓΓΜ 

  
  
Στης (ΔΜ) Υριστίνα Νίκοσ  
     Βοηθός  4oσ ΔΓ  
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   ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤH 

   ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
   4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
   16 Ηαλ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ   
ΤΜΒΑΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ.../2020 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

  

Α/Α EΔΗΓΟ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ -  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 

ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

-     Σα ρνξεγνύκελα είδε λα είλαη Α’ πνηόηεηαο θαηεςπγκέλα θαηά κνλάδα (IQF). Σα ηεκαρηζκέλα ςάξηα 
(θέηα) ζα παξαδίδνληαη κε δέξκα, ώζηε λα γίλεηαη εύθνια ε ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο. 

-     Να έρνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνύο ραξαθηήξεο, ρσξίο ππνιείκκαηα αίκαηνο θα ζπιάρλσλ. 
-     Να κελ πεξηέρνπλ πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλόξγαλεο νπζίαο. 
-     Να κελ παξνπζηάδνπλ αιινηώζεηο πνπ ηα θαζηζηνύλ αθαηάιιεια ή επηθίλδπλα γηα θαηαλάισζε.  
-     Να έρνπλ ππνζηεί θαηάςπμε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί 
επαλαθαηάςπμε.  

-     Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απόςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνύο ραξαθηήξεο ησλ λσπώλ. 
-     Οη κνξθέο ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεηαη ππό ηνλ όξν όηη ην 
πνζνζηό ηνπ θεξόκελνπ επίπαγνπ (πγξνύ θάιπςεο) δελ ζα ππεξβαίλεη , θαηά πεξίπησζε, ην 10% ή 
15%, έρεη σο εμήο : 

       A)   Φάξηα νιόθιεξα, ςάξηα Α/Κ θαη εθζπιαρληζκέλα , ςάξηα ζε κεγάια ηεκάρηα 10%. 
       Β) Φηιέην θαη θέηεο ςαξηώλ, ςάξηα απνθεθαιηζκέλα θαη εθζπιαρληζκέλα ρσξίο δέξκα, 
καιαθόζηξαθα απνθινησκέλα ή κε, πξνβξαζκέλα ή κε, καιάθηα θαζαξηζκέλα, ηεκαρηζκέλα ή κε. 

 
-     Σα θαηεςπγκέλα πξντόληα ζα ηεκαρίδνληαη ή ζα ζπζθεπάδνληαη ζε εξγαζηήξα πνπ ζα δηαζέηνπλ 
εγθεθξηκέλν θσδηθό ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο.  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

-     Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε πξώηε (Α) ζπζθεπαζία, ζε πιαζηηθό θύιιν, θαηάιιειε 
γηα ηξόθηκα, ζύκθσλα κε ηα άξζ.26,26α & 27 ηνπ Κ.Σ&Π θαη εληόο ραξηνθηβσηίνπ (Β) ζπζθεπαζία 
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ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 

 

(Δμσηεξηθή πζθεπαζία) επηκειώο ζπζθεπαζκέλα θαη πνιύ θαιά θιεηζκέλα. Οη εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο 
πξέπεη λα θέξνπλ ηαηλία αζθαιείαο πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κε ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ 
παξάδνζή ηνπο. ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ , ζε εκθαλέο θαη θαιά ηνπνζεηεκέλν 
ζεκείν, κε επθξηλή θαη αλεμίηεια γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή γιώζζα, νη εμήο ελδείμεηο :  
-  
     Α)   Σν νλνκαηεπώλπκν ή ν εκπνξηθόο ηίηινο ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ν αξηζκόο ηεο άδεηαο. 
     Β)   Σν νλνκαηεπώλπκν ή ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο, όπνπ έιαβε ρώξα ε θαηάςπμε. 
     Γ)   Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ είδνπο. 
     Γ)   Ζ δώλε αιίεπζεο (FAQ). 
     E)   Ζ εκεξνκελία αιηείαο (εκέξα-κήλαο-έηνο). 
     T) Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο. 
     Ε)   Ζ αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ από (εκέξα-κήλαο-έηνο). 
 
Οη ελδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ηόζν επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ αιηεπκάησλ όζν θαη ζην 
εμσηεξηθό ηνπ θηβσηίνπ, ζην νπνίν επαλαζπζθεπάδνληαη.  
 

 - Η θεπμοκπαζία ζε όλα ηα ζημεία ηων πποϊόνηων ππέπει να διαηηπείηαι ζηαθεπή καηά ηη             
μεηαθοπά ηοςρ ζηοςρ -18ο C ή σαμηλόηεπα με απόκλιζη (ηπιών) 3 βαθμών Κελζίος, ώζηε να μην 
ςποζηούν οπγανοληπηική ςποβάθμιζη και μείωζη ηων θπεπηικών ζςζηαηικών ηοςρ.  
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
-   Ζ κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ θαηάςπμεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επίδξαζε ησλ 
εμσηεξηθώλ πεξηβαιινληνινγηθώλ παξαγόλησλ. 
-   Σα νρήκαηα κεηαθνξάο από ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηνπο κέρξη ηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνύλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε ηνπο αξρηθνύο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ζηελ 
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο. 
-   Ζ ζεξκνθξαζία ησλ πξντόλησλ θαηά ηελ κεηαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη -18o C θαη θάησ θαη ε πγξαζία 
85%. Καηά ηελ ηνπηθή δηαλνκή νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνπο 
3νC. Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ πξντόλησλ απμεζεί ζηνπο -12ν C , ζπλίζηαηαη λα ππόθεηληαη ζε λέν πνηνηηθό 
έιεγρν. 
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ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Σα θαηεςπγκέλα θεπεπηηθά λα είλαη Α’ πνηόηεηαο, Διιεληθήο παξαγσγήο ή από ρώξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ Κ.Σ&Π . 
-     Να έρνπλ δσεξό θπζηνινγηθό ρξώκα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είδνπο. 
-     Να κελ πεξηέρνπλ ηερλεηή ρξώζε, άξσκα ή πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλόξγαλεο νπζίαο. 
-     Να είλαη θαζαξηζκέλα θαη λα είλαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ. 
-  Να έρνπλ ππνζηεί θαηάςπμε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί 
επαλαθαηάςπμε. 
-    Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απόςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνύο ραξαθηήξεο ησλ λσπώλ ιαραληθώλ από 
ηα νπνία πξνέξρνληαη.  
-   Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα κελ παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηώκαηα (ηα ηεκάρηα δει. λα κελ είλαη 
θνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο)ραξαθηεξηζηηθό πνπ ζεκαίλεη ηελ δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. 
-  Να πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ πγεηνλνκηθώλ θαη θνηλνηηθώλ νδεγηώλ πεξί 
εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθώλ. 
       

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
-  Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε θαηεςπγκέλε κνξθή, ζπζθεπαζκέλα ζε δύν ζπζθεπαζίεο. Ζ (Α) 
πξώηε ζπζθεπαζία ζα είλαη από πιαζηηθό θύιιν, θαηάιιειε γηα ηξόθηκα , ζύκθσλα κε ηα άξζξα 
26,26α & 27 ηνπ Κ.Σ&Π θαη εληόο ραξηνθηβσηίνπ (Β) ζπζθεπαζία(εμσηεξηθή ζπζθεπαζία) ησλ 10kgr ή 
άιιεο αλάινγεο ζπζθεπαζίαο ζύκθσλα δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε κνλάδαο. 
Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ζηελ Διιεληθή Γιώζζα νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο , 
όπσο :  
-  
     A)   Ζ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο (νλνκαζία ηνπ πξντόληνο θαη πνηθηιία). 
     Β)   Σν θαζαξό βάξνο. 
     Γ)   Ζ εηαηξία ηππνπνίεζεο (ΚΧΓ.). 
     Γ)   Ζ εηαηξεία δηαθίλεζεο. 
     Δ)   Ζ εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο. 

    ΣT) Οι ζςνθήκερ ζςνηήπηζηρ.  
 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9





Β-1-2 

./. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

-  Η θεπμοκπαζία ζε όλα ηα ζημεία ηων πποϊόνηων ππέπει να διαηηπείηαι ζηαθεπή καηά ηη             
μεηαθοπά ηοςρ ζηοςρ -18ο C ή σαμηλόηεπα με απόκλιζη (ηπιών) 3 νC, ώζηε να μην ςποζηούν 
οπγανοληπηική ςποβάθμιζη και μείωζη ηων θπεπηικών ζςζηαηικών ηοςρ. Αν η θεπμοκπαζία ηων 
πποϊόνηων αςξηθεί ζηοςρ -12ο C , ζςνίζηαηαι να ςπόκεινηαι ζε νέο ποιοηικό έλεγσο. 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 ύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ηεο θαηεγνξίαο ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ 
 
 

 
 

             ρεο (ΔΜ) Υαξάιακπνο πλαδηλόο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΓΜ 

  
  
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Νίθνπ  
     Βνεζόο  4oπ ΔΓ  

 

ΑΔΑ: 6ΗΗΑ6-ΣΓ9




	Φ.600.163_6_220_Σ.58_16 Ιαν20_ΚΕΕΜ_ΜΕ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ
	Φ.600.163_7_221_Σ.59_16 Ιαν 20_ΚΕΕΜ_4ο ΕΓ_ΜΕ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ



