
ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
ΜΟΙΡΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
11/2019 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΛΔΥΗ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΓΔΑ ΚΑΙ 
ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ Μ.ΓΔΑ 

 
 
 

 

ΑΔΑ: Ω2Δ66-ΥΦΕ





ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ – ΜΗΣΡΧΟ 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ   
   

ΠΡΟ :  
 
    

Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

 ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΩΝ 
Σειέθ.: 210 6592836 

ΚΟΙΝ. :   Φ.831/ΑΓ.4714     
. 729 
Υνιαξγφο, 11 Απξ 19 

 
ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ (Γ.11/2019) γηα ηε χλαςε 

χκβαζεο-Πιαίζην Πξνκήζεηαο Δηδψλ πζθεπαζίαο Σξνθίκσλ πξνο 
Κάιπςε Απαηηήζεσλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ θαη Σξνθνδνζίαο Μ.ΓΔΑ 

 
ΥΔΣ: α. Αξ.Πξ.2/96667/0026/9-3-12/ΤΟ/ΓΓΓΠ/ΓΛΚ(Όρη ζε φινπο) 

β. Τ 2411/21 Μαξ 19/Μ.ΓΔΑ/ΛΑΞ 
γ. Δληνιή Αγνξάο 354/22 Μαξ 19/ΜΓΔΑ (ΑΓΑΜ: 19REQ004664077) 
δ. ΑΓ.Φ.831/4712/.727/11 Απξ 19/ΜΓΔΑ (ΑΓΑΜ:19REQ004788845) 

 
 1. Έρνληαο ππφςε : 
 
  α. Σν ΝΓ 721/70 (ΦΔΚ Α' 251) «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη 
Λνγηζηηθνύ ησλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ», φπσο ηζρχεη. 
 
  β. Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α' 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξόγξακκα Δηαύγεηα¨ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
 
  γ. Σν Ν.4013/11, (ΦΔΚ Α΄ 204) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ 
Σπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 
 
  δ. Σν Ν.4270/14 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΕΕ) – Δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
 

  ε. Σν Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ)», φπσο ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 117, πεξί ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ. 
 
  ζη. Σν ΠΓ 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο», φπσο 
ηζρχεη. 
 
  δ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 απφθαζε θ.ΤΦΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄ 2300) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Εμνπζίαο ησλ Υθππνπξγώλ 
Εζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο Δηνίθεζεο ησλ Ελόπισλ 
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Δπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ Υπεξεζηώλ πνπ εμαξηώληαη από απηέο», 
φπσο ηζρχεη. 
 
  ε. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ Β΄ 3698) Απφθαζε ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Έγθξηζε Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο (ΤΕΥΔ) 
ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 
δεκνζίαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ», φζνλ αθνξά παξ.4 άξζξνπ 
79, ηνπ Ν.4412/16. 
 
  ζ. Σν Δγρεηξίδην Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (ΔΠΑ) Γ-12/18, «Πξνκήζεηεο – 
Πξνπιεξσκέο ΠΑ», κε ην νπνίν θαζνξίζζεθε -κεηαμχ άιισλ- ε δηαδηθαζία 
δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ εληφο ηνπ ρξεκαηηθνχ νξίνπ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
(Κεθάιαην Δ΄). 
 
  η. Σν ΔΠΑ Γ-15/18, «Εληεηαγκέλεο Εθκεηαιιεύζεηο Εμππεξέηεζεο 
Πξνζσπηθνύ ΠΑ». 
 

ηα. Σν (α) ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκθσλίαο-πιαίζην δελ 
πιεξνχληαη νη αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο, ππφ ηε 
δεκνζηνλνκηθή έλλνηα, θαζφζνλ απηή γελλάηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ 
εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ (call-offs) ηεο ζπκθσλίαο, κε απνηέιεζκα ε ζρεηηθή 
απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο λα εθδίδεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ησλ 
ηειεπηαίσλ. 

 
ηβ. Σo (β) ζρεηηθφ κε ηo νπνίo πξνβιήζεθε ε απαίηεζε πξνκήζεηαο 

εηδψλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ πξνο θάιπςε αλαγθψλ Λέζρεο Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ 
θαη Σξνθνδνζίαο Μ.ΓΔΑ, εηήζηαο εθηηκψκελεο αμίαο είθνζη ρηιηάδσλ Δπξψ 
(20.000,00 €), ήηνη ζαξάληα ρηιηάδσλ Δπξψ (40.000,00 €) γηα δχν (2) έηε ζπλνιηθά 
(ρσξίο ην ΦΠΑ). 

 
ηγ. Σε (γ) ζρεηηθή εληνιή αγνξάο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα ηεο σο άλσ απαίηεζεο θαη απνηειεί ην πξσηνγελέο 
αίηεκα γηα ηελ Τπεξεζία (19REQ004664077). 

 
ηδ. Σε (δ) ζρεηηθή (ΑΓΑ:6Υ96-Φ0Ο), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιήζεθαλ κε ην σο 
άλσ πξσηνγελέο αίηεκα. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ  

 
2. πλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα (1) ζηάδην, θαηά άξζξν 117 ηνπ 

Ν.4412/16, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ (CPV: 39221100-8, 39221240-1, 44618000-5), σο ηα είδε 
ηνπ Πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο «1», ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α», ηεο παξνχζαο, 
ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο ζαξάληα ρηιηάδεο Δπξψ (40.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ, 
γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα (1) επηπιένλ 
έηνο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
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πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηνπ ρακειφηεξνπ ζπλνιηθνχ (εηήζηνπ) ηηκήκαηνο 
αλά Τπνθαηεγνξία ησλ εηδψλ. 
 
 3. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο. 
 
 4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε, 14 Ματ 19 θαη ώξα 9:00 πκ 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Μ.ΓΔΑ, (ηξαηφπεδν Παπάγνπ, θηήξην Μ.ΓΔΑ, 
2νο φξνθνο, Λεσθ. Μεζνγείσλ 227-231, ΣΚ 15561, Υνιαξγφο). 
 
 5. Ζ ππνβνιή ησλ ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 
 
  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε «Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ 
Αεξνπνξία (Μ.ΓΔΑ), ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231, ΣΚ 
15561, Υνιαξγφο» ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ή κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
πεξηέξρνληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ, κέρξη 
ηε Γεπηέξα, 13 Ματ 19, ώξα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν 
ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ ζα απνζηαινχλ. 
 
  β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 
 
 6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο σο άλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη κε 
θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
 
 7. Γηα ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν Παπάγνπ, κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε 
πξνζθνξάο ζηε Γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ ή ηδηνρείξσο ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απαηηείηαη ε έγθαηξε ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Γξαθείν πκβάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο [Υεηξηζηήο 
ζέκαηνο: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε, ηει. 210 6592836-2824-2859, email: 
oik.mgea@haf.gr] -ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα, γηα ηελ έθδνζε 
άδεηαο εηζφδνπ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ παξαιαβή θαθέισλ πξνζθνξψλ απφ ηελ 
Πχιε ηνπ ηξαηνπέδνπ απφ εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ (courier) απαηηείηαη ε 
πξφηεξε, έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ πκβάζεσλ. 
 
 8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Μνλάδαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ (ΔΓΓ). 
 
 9. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 
 
 10. Γηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα επί ηεο δηαθήξπμεο απαηηείηαη λα 
ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο έγθαηξα ζηε Μνλάδα θαη ην 
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αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. 
 
 11. Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ 
ην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ (Γξαθείν πκβάζεσλ, Αζκίαο Μαθξή Αθξνδίηε, 
ηει. 210 6592836-30, email: oik.mgea@haf.gr). Δηδηθφηεξα, εξσηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε λα θνηλνπνηνχληαη παξάιιεια ζε Λέζρε 
Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ - Γρζε Σξνθνδνζίαο (ηει. 210 6592824-2859, email: 
lax.sq.hafgs@haf.gr), ψζηε λα θαζίζηαηαη ηαρχηεξε ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζηνπο 
ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 12. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Μνλάδαο, ζρεηηθά κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 

 13. Αξκφδηα γηα ζπλεξγαζία: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε (ηει.:210 
6592836, fax:2106592838, e-mail:oik.mgea@haf.gr). 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

κρνο (Η) Σξαταλφο Γθίγθεο 
Γηνηθεηήο 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 
«Β» Γεληθνί - Δηδηθνί Όξνη 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
Μ.ΓΔΑ/ΔΔΠ/ΛΑΞ – ΣΡΟΦ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.831/ΑΓ.4714/.729        

ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΩΝ 
11 Απξ 19 

 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
Δίδε ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, σο αλαιχεηαη ζηνλ 
Πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο. 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο (Μ.ΓΔΑ) 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
Ωο αλαιχεηαη ζηνλ Πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο «1» 
ηνπ παξφληνο. 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ : 

Λέζρε Αμησκαηηθψλ ΓΔΑ (ΛΑΞ) – Σξνθνδνζία 
Μ.ΓΔΑ (ΣΡΟΦ). 

CPV 39221100-8, 39221240-1, 44618000-5. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΑΞΗΑ  
40.000,00 € (ρσξίο ΦΠΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
Έλα (1) έηνο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα (1) 
επηπιένλ έηνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηνπ ρακειφηεξνπ 
ζπλνιηθνχ (εηήζηνπ) ηηκήκαηνο αλά 
Τπνθαηεγνξία ησλ εηδψλ ηνπ Πίλαθα 
απαηηήζεσλ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ  
ΒΑΡΤΝΔΗ : 

Απνζεκαηηθφο ινγαξηαζκφο «Κέξδε Λέζρεο 
Αμησκαηηθψλ ηνπ ΓΔΑ (ΛΑΞ)» θαη ΑΛΔ 
2410989899. 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ 
ΣΟΗ % : 

-Γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηε ΛΑΞ (Τπνθαηεγνξία Α), ε δαπάλε δελ 
επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. 
 
-Γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα 
ηελ ΣΡΟΦ (Τπνθαηεγνξία Β) ε δαπάλε 
επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο 6,26832%. 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 4% θαηά άξζξν 64, Ν.4172/13, φπσο ηζρχεη. 
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Σξίηε, 14, Ματ 19, ώξα 9:00 πκ. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γεπηέξα, 13 Ματ 19 θαη ώξα 14:00 κκ ζε 
πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, κε 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζηε γξακκαηεία ηεο 
Μ.ΓΔΑ. 
 
Σξίηε, 14, Ματ 19 θαη ώξα 9:00 πκ, κε ηδηφρεηξε 
θαηάζεζε ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Μ.ΓΔΑ (2νο φξνθνο) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γχν (2) κήλεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΞ θαη ΣΡΟΦ ηεο Μ.ΓΔΑ 
(ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 227 - 
231, ΣΚ:155 61, Υνιαξγφο), κε κέξηκλα θαη έμνδα 
ηνπ/σλ ζπκβαιιφκελνπ/σλ. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
παξαγγειίαο, θαζεκεξηλά 07:30 - 12:00 πκ γηα ηε 
ΛΑΞ θαη 07:30 - 14:00 γηα ηελ ΣΡΟΦ.. 

ΣΡΟΠΟ ΔΞΟΦΛΖΖ 

Σνηο κεηξεηνίο ή κέζσ ηξαπέδεο, απζεκεξφλ κε 
ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
ησλ εηδψλ, γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηε ΛΑΞ (Τπνθαηεγνξία Α) θαη 
κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα, εληφο 45 εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ επί 
πηζηψζεη ηηκνινγίνπ, γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ΣΡΟΦ (Τπνθαηεγνξία 
Β). 

 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ 
«1» Πίλαθαο Δηήζησλ Απαηηήζεσλ Δηδψλ πζθεπαζίαο ΛΑΞ-ΣΡΟΦ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
                   ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
                   ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
                   ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»           ΓΡΑΦΔΗΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΩΝ 
ΣΖΝ Φ.831/ΑΓ.4714/.729                      11 Απξ 19 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΖΗΩΝ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΔΗΓΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΛΑΞ-ΣΡΟΦ 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
Τπνθαηε-

γνξία 
ΔΗΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Μ.Μ. 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΑ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΟΡΔΑ 
Μ.ΓΔΑ 

ΔΗΓΖ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 

Α 

ΚΔΤΟ ΑΛΑΣΑ ΜΑΤΡΟ 1000 ML 
ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΔΣ 15.000,00 1.800,00 ΛΑΞ 

ΚΟΤΣΗ ΓΗΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (ΜΠΩΛ 
ΟΤΒΛΑ) 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 2.055,00 719,25 ΛΑΞ 

ΓΟΥΔΗΟ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 800ML 
ΜΑΤΡΟ ΜE ΚΑΠΑΚΗ 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΔΣ 27.360,00 6.019,20 ΛΑΞ 

ΓΗΑΦΑΝΔ ΟΡΘΟΓΩΝΗΟ ΚΔΤΟ 250 
ML ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΔΣ 4.000,00 160,00 ΛΑΞ 

ΚΑΠΑΚΗ ΓΗΑ ΚΔΤΟ ΜΔΡΗΓΑ 600-
800ML 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 8.700,00 870,00 ΛΑΞ 

ΚΑΠΑΚΗ ΚΔΤΟ ΣΡΗΩΝ ΘΔΔΩΝ 
280X210Υ35 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 3.720,00 372,00 ΛΑΞ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
Τπνθαηε-

γνξία 
ΔΗΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Μ.Μ. 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΑ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΟΡΔΑ 
Μ.ΓΔΑ 

ΚΔΤΟ ΜΔΡΗΓΑ ΣΡΗΩΝ ΘΔΔΩΝ 
280X210Υ35 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 3.720,00 483,60 ΛΑΞ 

ΚΔΤΟ ΜΔΡΗΓΑ ΜΑΤΡΟ 
280X210Υ30 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

TEM 8.700,00 870,00 ΛΑΞ 

ΠΗΑΣΔΛΑ ΜΑΤΡΖ ΜΔΓΑΛΖ 42CM 
ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 900,00 450,00 ΛΑΞ 

ΚΑΠΑΚΗ ΓΗΑ ΠΗΑΣΔΛΑ ΜΔΓΑΛΖ 42CM 
ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 900,00 477,00 ΛΑΞ 

ΚΑΠΑΚΗ ΓΗΑ ΜΠΩΛ ΑΛΑΣΑ ΗΗΟ PET 
ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΣΔΜ 9.000,00 450,00 ΛΑΞ 

ΜΠΩΛ ΑΛΑΣΑ PET ΜΑΤΡΟ  
ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

TEM 9.000,00 630,00 ΛΑΞ 

ΓΟΥΔΗΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΑΤΡΟ 900ML 
ME ΚΑΠΑΚΗ 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

ΔΣ 17.000,00 2.380,00 ΛΑΞ 

ΚΔΤΟ SAUCE CLEAR ME 
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ ΚΑΠΑΚΗ 120 ML 

ε θηβψηηα ησλ 
150 ηεκ 
ηνπιάρηζηνλ 

TEM 2.000,00 60,00 ΛΑΞ 

ύλνιν Τπνθαηεγνξίαο Α  112.055,00 15.741,05   
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
Τπνθαηε-

γνξία 
ΔΗΓΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Μ.Μ. 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ 
ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΑ 
ΥΩΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΟΡΔΑ 
Μ.ΓΔΑ 

Β 

ΚΔΤΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΜΗΚΡΟ 
(ΓΗΑΣΑΔΩΝ 11x14CM) 

ε θηβψηηα 
ηνπιαρηζηνλ 
1.000 ηεκαρίσλ 

ΣΔΜ 20.000,00 800,00 ΣΡΟΦ 

ΚΑΠΑΚΗ ΜΗΚΡΟ ΥΑΡΣΗΝΟ 
ε θηβψηηα 
ηνπιάρηζηνλ 
2.000 ηεκαρίσλ 

ΣΔΜ 18.000,00 180,00 ΣΡΟΦ 

ΚΔΤΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΜΔΑΗΟ 
(ΓΗΑΣΑΔΩΝ 12x20ΔΚ) 

ε θηβψηηα 
ηνπιαρηζηνλ 
1.000 ηεκαρίσλ 

ΣΔΜ 40.000,00 2.000,00 ΣΡΟΦ 

ΚΑΠΑΚΗ ΜΔΑΗΟ ΥΑΡΣΗΝΟ 
ε θηβψηηα 
ηνπιάρηζηνλ 
2.000 ηεκαρίσλ 

ΣΔΜ 36.000,00 360,00 ΣΡΟΦ 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΔΤΖ ΟΤΠΑ 
(ΓΗΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 
11x17CM 

ε θηβψηηα ησλ 
500 ηεκαρίσλ 

ΣΔΜ 5.000,00 200,00 ΣΡΟΦ 

ΚΑΠΑΚΗΑ ΓΗΑ ΚΔΤΖ ΟΤΠΑ 
ε θηβψηηα ησλ 
500 ηεκαρίσλ 

ΣΔΜ 4.500,00 112,50 ΣΡΟΦ 

ύλνιν Τπνθαηεγνξίαο Β     123.500,00 3.652,50   

ΤΝΟΛΟ Α θαη Β 19.393,55 € 
ήηνη, 

20.000 € 

 
 
ΗΜΔΙΧΔΙ 
(α) Υξνληθή δηάξθεηα ζχκβαζεο: έλα (1) έηνο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο. 
(β) Μέγηζηε εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία: 40.000,00 € 
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(γ) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Σν ρακειφηεξν ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν (εηήζην) ηίκεκα, αλά ππνθαηεγνξία Α θαη Β (Γπλαηφηεηα 
αλάδεημεο δηαθνξεηηθνχ κεηνδφηε αλά ππνθαηεγνξία). 
(δ) Σν πιήζνο ησλ ηεκαρίσλ αλά θηβψηην δελ είλαη πεξηνξηζηηθφ αιιά ελδεηθηηθφ ηεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
(ε) Σα είδε πνπ αθνξνχλ ηε ΛΑΞ λα είλαη θαηάιιεια γηα MICRO (πιελ ησλ εηδψλ ζαιάηαο). 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.831/ΑΓ.4714/.729            

ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΩΝ 
11  Απξ 19 

 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ - ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο - Κξηηήξην Καηαθύξσζεο 

 
 1. Αληηθείκελν πξνκήζεηαο: 
 
  α. Σα είδε πνπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο 
«1», ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο, (κέγηζησλ) εηήζησλ απαηηήζεσλ, αλά 
Φνξέα ηεο Μ.ΓΔΑ [Λέζρε Αμησκαηηθψλ (ΛΑΞ) θαη Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο 
(ΣΡΟΦ)]. 
 
  β. Ζ αθξηβήο πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα πξνζδηνξίδεηαη 
απφ ηηο παξαγγειίεο πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηε ΛΑΞ θαη ηελ ΣΡΟΦ, ζην πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Δθηηκψκελε εηήζηα θαη ζπλνιηθή αμία: Ωο θαηαγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν 
Πίλαθα ησλ απαηηήζεσλ, ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζαο. 
 
 3. Υξνληθή δηάξθεηα - Γηθαίσκα πξναίξεζεο: 
 
  α. Ωο θαηαγξάθεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Πίλαθα ησλ απαηηήζεσλ. 
 
  β. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 
(ελεξγνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο), απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε θαη 
ησλ δχν (2) ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 
 

 
Άξζξν 2ν 

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο 
 
 1. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ (εηήζην) ηίκεκα 
γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο θάζε Τπνθαηεγνξίαο εηδψλ ηνπ Πίλαθα ηεο 
Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Καζίζηαηαη δπλαηή ε αλάδεημε δηαθνξεηηθνχ αλαδφρνπ αλά 
Τπνθαηεγνξία ησλ εηδψλ ηνπ Πίλαθα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» 
ηεο παξνχζαο. 
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 3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα 
ζπγθεθξηκέλεο Τπνθαηεγνξίεο ηνπ Πίλαθα απαηηήζεσλ, αιιά ζε θάζε 
Τπνθαηεγνξία απαηηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 
ηεο, άιισο ε πξνζθνξά θαζίζηαηαη αλεπίδεθηε αμηνιφγεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 

Άξζξν 3ν 
Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ έρνπλ: 
 
  α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 
 
  β. Γεκφζηνη θνξείο. 
 
  γ. Δλψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη 
είλαη εγθαηεζηεκέλα/νη/εο ζε: 
 
   (1) Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο. 
 
   (2) Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ). 
 
   (3) Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη 
 
   (4) Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ αλσηέξσ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 2. Ο φξνο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 
 
 3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 
θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
 
 4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 4ν  
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 
  α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ή λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθά θπιιάδηα θαη 
άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
  β. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο 
θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. 
 
 2. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: 
 
  α. Όζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Όζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Όηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο 
ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο. 
 
  δ. Όζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 
 
 3. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη : 
 
  α. φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα. 
 
  β. Όζσλ ην εηήζην πξνζθεξφκελν ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε 
(εηήζηα) αμία ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα απαηηήζεσλ ηεο 
Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. 
 
 4. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Απαηηείηαη λα 
είλαη κνλνγξακκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο αλά ζειίδα θαη λα θέξνπλ ζπλερή 
αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ - δηθαηνινγεηηθψλ (ζει. 
1, 2, 3, …. θνθ). 
 
 5. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη 
αθφινπζεο ελδείμεηο: 
 
  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 
 
  β. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (Μ.ΓΔΑ). 
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  γ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Γ.11/2019 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΔΗΓΩΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΛΑΞ ΓΔΑ-ΣΡΟΦ Μ.ΓΔΑ. 
 
  δ. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ: Σξίηε, 14 Ματ 19, ψξα 9:00 πκ. 
 
  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ θαηαζέηεη ηελ πξνζθνξά. 
 
 6. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζε ηξεηο (3) 
απηνηειείο ππν-θαθέινπο (εληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο) ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο πξνζθνξά θαη ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, σο αθνινχζσο: 
 
  α. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο: 
 
   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπ (ζπλαθέο κε ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ), θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
   (2) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) σο ην 
Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ην νπνίν λα θέξεη 
εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 
βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ. 
 
   (3) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (ΦΔΚ, 
θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) απφ ηα νπνία λα πεγάδεη ν έρσλ ηελ 
αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο - ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο [Ν. 4412/16, άξζξν 93 
εδάθην γγ)]. 
 
  β. Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Πξνζθνξάο: 
 
   (1) Έληππν πνπ λα πεξηγξάθνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε δειαδή, 
θαηάινγν ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, ηα νπνία λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη λα είλαη θαηάιιεια 
γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
   (2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη 
φηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη ζπκκνξθψλεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα κε απηνχο. 
 
  γ. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηεο 
Πξνζζήθεο «2» ηνπ παξφληνο. Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ Πίλαθα ησλ απαηηήζεσλ, φπνπ γηα θάζε 
πξνζθεξφκελν είδνο -φπσο απηφ ζα αλαγξάθεηαη ζην έληππν πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο- ζα δνζεί ηηκή (ρσξίο ην ΦΠΑ) απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ψζηε βάζεη ησλ εηήζησλ εθηηκψκελσλ πνζνηήησλ, λα πξνθχςεη ην 
ζπλνιηθφ (εηήζην) πξνζθεξφκελν ηίκεκα (ρσξίο ΦΠΑ).  Ο Πίλαθαο απαηηήζεσλ 
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δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνπο ππνςήθηνπο πξνζθέξνληεο θαηφπηλ 
αίηεζεο απφ ην Γξαθείν πκβάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο (ηει. 210 6592836, email: 
oik.mgea@haf.gr). 
 

 
Άξζξν 5ν 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 
 

 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δύν (2) 
κήλεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Μνλάδα, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Μνλάδα 
θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. 
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ 
αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ. 

 
 

Άξζξν 6ν 
Απνζθξάγηζε – Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ – Δπηινγή Πξνζθέξνληνο 

 
 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε κία (1) δεκφζηα ζπλεδξίαζε 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηε 
δηαθήξπμε (άξζξν 117, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16), ζηελ νπνία απνζθξαγίδεηαη ν 
θάθεινο ηεο θάζε πξνζθνξάο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο, Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θάζε 
θχιιν ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 

2. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο «ΗΗ», Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 
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 3. Ζ επηινγή ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Μνλάδνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο (ΔΓΓ), ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 
 
  α. Ζ ΔΓΓ ππνβάιιεη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ ην Πξαθηηθφ 
αμηνιφγεζεο εηο ηξηπινχλ (3), καδί κε ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηηο 
πξνζθνξέο, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε απφθαζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ε νπνία 
αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 
 
  β. Ζ απφθαζε γλσζηνπνηείηαη κε κήλπκα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 
(ή ηειενκνηνηππίαο - fax), απζεκεξφλ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη κεηά ηελ 
παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ, 
πξνζθαιείηαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ ηα 
θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 
   (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 
 
   (2) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, γηα ζπκκεηνρή ζε 
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. 
 
   (3) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (ΔΠΔ), απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ (ηπρφλ) έρνπλ  εθδνζεί ζε βάξνο 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή Τπεχζπλε 
Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πεξί κε έθδνζεο 
πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ  εηο βάξνο ηνπ, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
  γ. Με ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ εθπιεξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε 
Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, εθδίδεηαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηα ηπρφλ άζθεζε έλζηαζεο θαηά 
ηεο απφθαζεο. 
 
  δ. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο 
άζθεζεο έλζηαζεο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο Μνλάδαο επ’ απηήο, ε 
θαηαθπξσηηθή απφθαζε γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη πξνζθαιείηαη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο απνηειεί εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) ή 
πξνζσπηθή εηαηξεία (ΟΔ θαη ΔΔ), ην πνηληθφ κεηξψν αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο 
εηαηξείαο. Δθφζνλ ν αλάδνρνο απνηειεί αλψλπκε εηαηξεία (ΑΔ), ε ππνρξέσζε 
αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
 3. Πξνζθέξσλ πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην N.4412/16 
ζπλέπεηεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
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αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
 4. Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθά κε ηηο 
γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

Άξζξν 7ν 
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 
 1. Ζ Μνλάδα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:  
 
  α. Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 97, 100 θαη 102 έσο 104 
ηνπ Ν.4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί 
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ 
απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη 
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγήζεηο, εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο απφ ηελ Δπηηξνπή πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε 
πνπ δίδεηαη δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
102. 
 
  δ. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά  
 
  ε. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 
δχν (2) ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
 
  ζη. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε. 

 
 

Άξζξν 8ν 
Δλζηάζεηο 

 
 1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Μνλάδαο, σο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο 
ιφγνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε 
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δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη. 
 
 2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
επί ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
 

Άξζξν 9ν 
Δγγπήζεηο 

 
 1. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο-πιαίζην, πνπ λα θαιχπηεη ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο ην ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 
απφ ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα θαηά δχν (2) κήλεο ηνπιάρηζηνλ. 
 
 3. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε πξφζζεηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην, ήηνη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη 
πινπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ. 
 
 4.  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ζχκβαζεο πιαίζην ζα επηζηξαθεί κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

Άξζξν 10ν 
πζθεπαζία Δηδώλ 

 
 1. Σν πιήζνο ησλ ηεκαρίσλ αλά θηβψηην, φπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 
ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο, δελ είλαη πεξηνξηζηηθφ 
αιιά ελδεηθηηθφ ηεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
 2. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε 
ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο 
ΛΑΞ θαη ΣΡΟΦ πνπ ηνπνζεηνχλ ηηο παξαγγειίεο, γηα ηπρφλ αιιαγή ζηε 
ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ, πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπο. 
 
 4. Σα είδε πνπ αθνξνχλ ηε ΛΑΞ λα είλαη θαηάιιεια γηα MICRO (πιελ ησλ 
εηδψλ ζαιάηαο). 
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Άξζξν 11ν 

Σόπνο θαη Υξόλνο Παξάδνζεο 
 

 1. Σφπνο θαη Σξφπνο Παξάδνζεο: Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΛΑΞ θαη ΣΡΟΦ ηεο 
Μ.ΓΔΑ (ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθ. Μεζνγείσλ 227 - 231, Υνιαξγφο), κε 
κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ζπκβαιιφκελνπ.  
 
 2. Υξφλνο Παξάδνζεο: Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
παξαγγειίαο, θαζεκεξηλά 07:30 - 12:00 πκ γηα ηε ΛΑΞ θαη 07:30 - 14:00 γηα ηελ 
ΣΡΟΦ. 

 
 

Άξζξν 12ν 
Παξάδνζε – Παξαιαβή 

 
 1. Παξαγγειίεο ζα δηελεξγνχληαη πξνο ην ζπκβαιιφκελν κέζσ 
ηειενκνηνηππίαο ή κελχκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο απφ ηα αξκφδηα 
Όξγαλα ηεο ΛΑΞ θαη ΣΡΟΦ, εληφο εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη σξαξίνπ.  
 
 2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαγγειία πνπ ζα αθνξά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 
ηεο ΣΡΟΦ (Τπνθαηεγνξία Β) ζα κλεκνλεχεη απαξαίηεηα ηνλ αξηζκφ ηεο 
Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΑΤ) ε νπνία ζα εθδίδεηαη απφ ηε 
Μ.ΓΔΑ/ΟΗΚ. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα παξαδίδεη ηα είδε κε ηε ζπζθεπαζία ηνπο, εληφο 
θηβσηίνπ κεηαθνξάο θαη κε αλαγξαθφκελα ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ  
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη κεηαθνξάο. 
 
 4. Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα δηελεξγείηαη 
απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο ΛΑΞ, γηα ηα είδε ηεο Τπνθαηεγνξίαο «Α», θαη ηελ 
Δπηηξνπή Αγνξψλ ηεο Μ.ΓΔΑ γηα ηα ππφ είδε ηεο Τπνθαηεγνξίαο «Β». 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ παξαιαβή φηη είδε απνθιίλνπλ 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, απηά δελ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο 
Δπηηξνπέο ηεο Τπεξεζίαο θαη ν ζπκβαιιφκελνο ζα ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο (εληφο 24 σξψλ). 
 
 6. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, φπσο 
ηζρχεη. 

 
 

Άξζξν 13ν 
Σηκέο – Κξαηήζεηο - ΦΠΑ 

 
 1. Οη ηηκέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο θαζφιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
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 2. Σν ΦΠΑ επηβαξχλεη ηνλ Αγνξαζηή θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ 
επηθέξεη αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 
(εγθεθξηκέλε πξνζθεξφκελε ηηκή πιένλ ην ΦΠΑ). 
 
 3. Ο Αγνξαζηήο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε, νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ησλ εηδψλ, απφ ηπρφλ κέηξα θαη απμήζεηο πάζεο 
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ θαη ηειψλ (πιελ ηνπ ΦΠΑ), πνπ ηπρφλ επηβιεζνχλ απφ 
νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ απνδέρεηαη θακία αιιαγή επί ηεο πνηφηεηαο - ηηκήο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 
 
 4. Κξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ:  
 

α. Γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ΛΑΞ 
(Τπνθαηεγνξία Α), ε δαπάλε δελ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. 
 

β. Γηα ηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ΣΡΟΦ 
(Τπνθαηεγνξία Β), ε δαπάλε επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο 6,26832%. 
 
 5. Ζ δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο 4% (θαηά Ν.4172/13, άξζξν 64, πεξ. β’, φπσο ηζρχεη). 
 

α. Όζνλ αθνξά ζηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ΛΑΞ 
ζα εθδίδεηαη αλάινγε βεβαίσζε θαη ζα επηδίδεηαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ πσιεηή 
απζεκεξφλ κε ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

 
β. Όζνλ αθνξά ζηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 

Μ.ΓΔΑ/ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ζα εθδίδεηαη αλάινγε βεβαίσζε απφ ην Γηαρεηξηζηή 
Γαπαλψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ ηεο Μ.ΓΔΑ, κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ επί 
πηζηψζεη ηηκνινγίσλ.  

 
 

Άξζξν 14ν 
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ζα δηελεξγείηαη σο θάησζη: 
 

α. Όζνλ αθνξά ζηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ΛΑΞ 
(Τπνθαηεγνξία Α), απφ ην αξκφδην Όξγαλν ηεο ΛΑΞ ηνηο κεηξεηνίο ή κέζσ 
Σξαπέδεο (γηα πνζά κέρξη 500,00 €) θαη ππνρξεσηηθά κέζσ Σξαπέδεο (γηα πνζά 
άλσ ησλ 500,00 €), απζεκεξφλ κε ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
ησλ εηδψλ ηεο παξαγγειίαο. 
 
  β. Όζνλ αθνξά ζηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 
Μ.ΓΔΑ/ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ (Τπνθαηεγνξία Β), κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα, εληφο 
45 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ επί πηζηψζεη ηηκνινγίνπ θαη κε 
ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
 
 2. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ απαηηείηαη απφ ηνλ ζπκβαιιφκελν ε 
πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ: 
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  α. Όζνλ αθνξά ζηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ΛΑΞ. 
 

(1) Δμνθιεηηθή απφδεημε, 

   (2) Σηκνιφγην πψιεζεο - Γειηίν Απνζηνιήο, θαηάιιεια 
ζεσξεκέλνπ (νπηζζνγεγξακκέλνπ) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδνο γηα ηελ 
νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (ηελ εκέξα παξάδνζεο-
παξαιαβήο). 
 
   (3) Δλ ηζρχ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο). 
 

β. Όζνλ αθνξά ζηα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 
Μ.ΓΔΑ/ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ: 
 

(1) Δπί πηζηψζεη Σηκνιφγην Πξνκήζεηαο Δηδψλ - Γειηίν 
Απνζηνιήο, θαηάιιεια ζεσξεκέλνπ (νπηζζνγεγξακκέλνπ) απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Μνλάδνο γηα ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ 
(ηελ εκέξα παξάδνζεο-παξαιαβήο). 

 
   (2) Δλ ηζρχ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο). 
 

(3) Βεβαίσζε ηξαπέδεο, γηα ηνλ ηεξνχκελν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 
ηνπ ζπκβαιιφκελνπ (αξηζκφ IBAN). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ 
ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηελ επσλπκία ζην ηηκνιφγην. 

 
 3. ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη Βεβαίσζε Οθεηιήο ηνπ πξνκεζεπηή, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνκηδφκελε ελ ηζρχ ελεκεξφηεηα, ην πξνο εμφθιεζε πνζφ 
ζα θαηαβάιιεηαη ζην αξκφδην πξνο είζπξαμε ηακείν. 
 
 4. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ζαξάληα πέληε (45) 
εκεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη 
έληνθα, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν 
ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη 
γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. 
 
 5. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 
 
  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 
 
  β. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θιπ). 
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Άξζξν 15ν 
Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

 
 1. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν δελ παξαδνζεί εληφο ηνπ 
θαζνξηζζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηβάιινληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  νη 
πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
 
 2. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Μνλάδαο θαη εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ 
αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν 
ρξφλνο παξάδνζεο. 
 
 3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία. 
 
 4. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο εθπηψηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 6. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαη νπνηαδήπνηε γεληθή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα εηζπξάηηνληαη 
απφ φζα έρεη λα ιακβάλεηλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ 
Τπεξεζία ή ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ 
ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

 
 

Άξζξν 16ν 
Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 
 1. Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο 
(Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη).  
 
 2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ή ε κεξηθή - νιηθή ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ζε ηξίηνπο. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο (πνηληθά - αζηηθά) γηα 
θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζην ηξαηφπεδν 
Παπάγνπ θαη πξνο ηνχην ππνρξενχηαη λα ηνπ γλσζηνπνηεί εγγξάθσο φηη δελ ζα 
έρεη θακία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή, θιπ εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ θαη ζα 
ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ Παπάγνπ, ν ζπκβαιιφκελνο 
επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 
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 5. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αλαθχεηαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 
παξφληνο, ζα επηιχεηαη κε γλψκνλα ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε 
θαη κε εθαξκνγή ησλ σο άλσ φξσλ. 
 
 6. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1» Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΝ Φ.831/ΑΓ.4714/.729             

 
ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΩΝ 
11  Απξ 19 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΤΓ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 227-231 ΧΟΛΑΡΓΟ,  

   ΣΚ 15561 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Αςμίασ (ΤΣΑ) Μακρι Αφροδίτθ 

- Σθλζφωνο: 210 659 2836 

- Ηλ. ταχυδρομείο: oik.mgea@haf.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

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

CPV): Προμικεια ειδϊν ςυςκευαςίασ τροφίμων (CPV: 39221100-8, 39221440-1, 44618000-5) 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια ειδϊν. 

 

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

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                 
1
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη 

ην ζχλνιν απηψλ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2: 
Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

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

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο4: 

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

                                                 
2
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 
επξψθαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
4
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
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δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ5; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

                                                 
5
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

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

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ  

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ (αν υπάρχει): *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. Σαχυδρομείο (αν υπάρχει): *……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

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

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

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

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

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

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

θμειϊνεται ότι το παρϊν ςυμπλθρϊνεται ωσ «ΝΑΙ» ςε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ 

ςτθρίηετε ςε άλλθ εταιρεία για τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τα 

οποία απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ (πχ τθ μεταφορά των ειδϊν) 

                                                 
6
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο 
ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

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

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

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

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ7 

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

(1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ8· 

(2) δωροδοκία910· 

(3) απάτθ11· 

(4) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ12 

(5) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ13· 

(6) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 14. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου15 το οποίο είναι 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 

                                                 
7
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
8
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
9
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

10
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά 
φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη 
ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε 
λνκνζεζία). 
11

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

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο 
Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε 
απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
12

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
13

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ 
ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
15

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

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+16 

Εάν ναι, αναφζρετε17: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+18 

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

(«αςηοκάθαπζη»)
19

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν20: 

*……+ 

  

                                                 
16

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
19

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

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
20

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

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ21, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 23 
*……+*……+*……+ 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 
22

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

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ 
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 
ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
23

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου24; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
25: 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ26 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι 
 

                                                 
24

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

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
25

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

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
26

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

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

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 28, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ29; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια30 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

                                                 
27

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
28

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
29

 Πξβι άξζξν 48. 
30

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

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ Απάντθςθ 

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

*+ Ναι *+ Όχι 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςθ και 
αποδζχεται το ςφνολο των Γενικϊν και Ειδικϊν 
όρων τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και ότι ζλαβε 
γνϊςθ των διατάξεων που διζπουν τουσ 
Διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε 
ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

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

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη31, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ32 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... 
[πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα 
ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 
παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 
αλαθνξάο)]. 

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

 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
 

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 
ΔΟΤ 

 
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 

Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 

 

 
 

                                                 
31

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
32

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖΝ Φ.831/ΑΓ.4714/.729 

 
ΜΟΗΡΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ 
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΩΝ 
 11  Απξ 19 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:   
ΑΦΜ:         
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:  Σει:………………Fax:…………….E-mail:…………….  
 
 1. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:  Ωο ν αθφινπζνο Πίλαθαο ησλ εηδψλ: 
 

Κ
Καηεγνξία 

Τ
Τπνθαηε

γνξία 

ε
Δίδε 

ε
πζθεπαζία 

Μ
ΜΜ 

Δ
Δθηηκψκελε 

Δηήζηα 
Πνζφηεηα 

Σ
Σηκή αλά 
Μνλάδα 

Κ
Κφζηνο (€) 

Υσξίο 
ΦΠΑ 

(
(1) 

(
(2) 

(
(3) 

(
(4) 

(
(5) 

(
(6) 

(
(7) 

(
(8)=(6)x(7) 

  

  
           

           

  
           

           

  
           

           

  
Ήηνη, …………… (Οινγξάθσο ην ζπλνιηθό θόζηνο)  


ύλνιν: 

 

 

 

 2. Ιζρύο Πξνζθνξάο: ηξεηο (3) κήλεο. 
 

ΗΜΔΙΧΔΙ: 
(1) Αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 
(2) Αλαγξάθεηαη ε Τπνθαηεγνξία ησλ εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά. 
(3) Αλαγξάθνληαη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ Τπνθαηεγνξία γηα ηελ νπνία 
θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
(4) Αλαγξάθεηαη ε ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ θαη ην πιήζνο ησλ ηεκαρίσλ αλά θηβψηην. 
(5) Αλαγξάθεηαη ε Μνλάδα Μέηξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα απαηηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 
(6) Αλαγξάθεηαη ε εθηηκψκελε (κέγηζηε) εηήζηα πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα απαηηήζεσλ 
ηεο Τπεξεζίαο. 
(7) Αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο (ρσξίο ΦΠΑ). 
(8) Αλαγξάθεηαη ην εθηηκψκελν εηήζην θφζηνο γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο (πνιιαπιαζηαζκφο 
πνζφηεηαο κε πξνζθεξφκελε ηηκή). ην πεδίν «χλνιν» θαηαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ (εηήζην-
εθηηκψκελν) θφζηνο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 
Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο 

ΔΟΤ 
 

Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε 
Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ 
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