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 1. Έρνληαο ππφςε: 

  α. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.Γ 721/70 (ΦΔΚ Α/251/70) «Πεξέ Οηθνλνκηθάο 
ΜΫξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ». 

  β. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ N.2690/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο 
Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνλ Ν.4024/11 θαη ηνλ 
Ν.4250/14. 

  γ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/10 «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4210/13. 

  δ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204/15-09-11) «χζηαζε 
εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

  ε. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α’ 107/09-05-13) «Δπεέγνληα 
ΜΫηξα Δθαξκνγάο ησλ Νφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επέ ηεο 
παξαγξΪθνπ Ε «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2011/7 ηεο 
16εο Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ ζηηο εκπνξηθΫο 
ζπλαιιαγΫο», φπσο ηζρχεη. 

  ζη. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α’) «Φνξνινγέα 
εηζνδάκαηνο, επεέγνληα κΫηξα εθαξκνγάο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ Ν.4093/2012 θαη ηνπ 
Ν.4127/2013 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη.  

  δ. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-2014) «ΑξρΫο 
δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο νδεγέαο 2011/85ΔΔ) – 
Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη.    

  ε. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α’ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο 
πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

  ζ. Σν Ϊξζξν 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ 74 Α’) πεξέ «πληαμηνδνηηθΫο 
δηαηΪμεηο Γεκνζένπ θαη ηξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ ηνπ Ν.4387/16, κΫηξα εθαξκνγάο 
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκέζεσλ, κΫηξα θνηλσληθάο ζηάξημεο θαη 
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ΘΔΜΑ: : Γηαθάξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ (Γ.16/19) γηα ηελ Πξνκάζεηα 

Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ γηα ηελ ΚΪιπςε Αλαγθψλ ΜνλΪδσλ Πεξηνράο 
ΛΪξηζαο (110ΠΜ) 

  
ΥΔΣ : 
 

 

α. Τ.. 1/22 Ηαλ 19/ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ/ΣΜ.ΔΚΜ. 
β. Τ.. 1/24 Ηαλ 19/ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ/ΣΜ.Π/Τ   
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εξγαζηαθΫο ξπζκέζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαέζην Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο 2018-21 
θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο». 

  η. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 
δηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο νδεγέεο νξζάο εθαξκνγάο ηνπ βΪζεη ηνπ ππ΄ 
αξ. πξση. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγξΪθνπ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ. 

  ηα. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε ΤΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Πεξέ Μεηαβέβαζεο Οηθνλνκηθάο Δμνπζέαο ζε ΚεληξηθΪ θαη 
ΠεξηθεξεηαθΪ ξγαλα ηεο Γηνέθεζεο ησλ Δλφπισλ ΓπλΪκεσλ θαη ζε ΠξντζηακΫλνπο 
ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηΫο», φπσο ηζρχεη. 

  ηβ. Σελ ππ΄ αξηζκ. Π1/2380/18 Γεθ 2012 Απφθαζε γηα ηε «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 
Τπνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

  ηγ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 5143 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 
Β΄ 3335/11-12-2014) πεξέ «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζέαο 
παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΪηεζεο ππΫξ ΔΑΑΓΖΤ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηεο παξαγξΪθνπ 3, Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/11» (ΦΔΚ Α΄ 
204), φπσο ηζρχεη. 

  ηδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ Β΄ 3698/16-11-2016) 
Απφθαζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξέ «Έγθξηζε ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 
Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147), γηα δηαδηθαζέεο 
ζχλαςεο δεκνζέαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηψλ», φζνλ αθνξΪ παξ.4 
Ϊξζξνπ 79 Ν.4412/16.  

  ηε. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1191/14-03-17 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, ΓηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξέ «Καζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
δηαδηθαζέαο παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΪηεζεο 0,06% ππΫξ ηεο Αξράο 
ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηεο παξ. 3 Ϊξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16» (ΦΔΚ Α΄ 147). 

  ηζη. Σελ ππ΄ αξηζκ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο πεξέ «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ 
ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο». 

 ηδ.  Σα θαησηΫξσ ζεζκηθΪ θεέκελα θαη δηαηαγΫο ηεο Π.Α: 

   (1) Σν Δγρεηξέδην Σξνθνδνζέαο Αεξνπνξέαο (ΔΣΡΑ). 

   (2) Σν ΔΠΑ Γ-45/99 «ΒαζηθΫο ΑξρΫο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ θαη Νεξνχ», 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

    ηε. Σηο απαηηάζεηο ησλ ΜνλΪδσλ ζε εέδε ζΫκαηνο φπσο απηΫο 
πξνβιάζεθαλ θαη εγθξέζεθαλ κε (α) θαη (β) ζρεηηθΪ. 

   ηζ. Σελ αλαγθαηφηεηα – ζθνπηκφηεηα πινπνέεζεο ηεο ππφςε πξνκάζεηαο, 
πξνθεηκΫλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλΪγθεο ηνπ Μφληκνπ θαη ηξαηεχζηκνπ Πξνζσπηθνχ 
ησλ ΜνλΪδσλ. 
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   θ. Σα ππ΄ αξέζκ. 18REQ004239147 θαη 19REQ004343827 Πξσηνγελά 
Αηηάκαηα κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκάζεηα πιηθψλ ζΫκαηνο. 

  θα. Σηο κεξέδεο απνζΫζεσλ ησλ ΜνλΪδσλ, νη νπνέεο εκθαλέδνπλ ηθαλφ 
ππφινηπν.   

  θβ. Σα ππ΄ αξέζκ. 19REQ004381915 θαη 19REQ004381928 ΔγθεθξηκΫλα 
Αηηάκαηα ησλ αληέζηνηρσλ πξσηνγελψλ αηηεκΪησλ παξαγξΪθνπ 1θ αλσηΫξσ, κΫζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκάζεηα πιηθψλ ζΫκαηνο. 

    

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 2. πλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε Ϋλα ζηΪδην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 
117 ηνπ Ν.4412/16, κε Ϋγγξαθεο ελζθξΪγηζηεο πξνζθνξΫο θαη κε θξηηάξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, κε θξηηάξην 
κφλν ηε ρακειφηεξε ηηκά αλΪ εέδνο, ρσξέο λα ππεξβαέλεηαη ε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα 
αλΪ εέδνο, γηα ηελ Πξνκάζεηα Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ σο ην ΠαξΪξηεκα «Β» ηεο 
παξνχζαο, γηα θΪιπςε αλαγθψλ ΜνλΪδσλ Πεξηνράο ΛΪξηζαο (110ΠΜ - ΓΑΚ) κε ηελ 
ππνγξαθά ζχκβαζεο ρξνληθάο δηΪξθεηαο ελφο (1) Ϋηνπο.  

 3. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα αμέα ηεο δαπΪλεο αλΫξρεηαη ζε πνζφ επξψ πελάληα 
ηξηψλ ρηιηΪδσλ νθηαθνζέσλ ηεζζΪξσλ θαη εέθνζη ιεπηψλ (53.804,20 €) πιΫνλ ΦΠΑ 
γηα Ϋλα (1) Ϋηνο. 

 4. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ηελ Σξέηε 09 Ινπιένπ 2019 θαη 
ώξα 09:00 π.κ ζηα γξαθεέα ηνπ Σκ. Πξνκεζεηψλ ηεο ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ. 

 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκφ 
κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ ηνπο θαθΫινπο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε κε ηνπ εμάο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιά ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ (Αεξνπνξηθά 
ΒΪζε ΛΪξηζαο, ΣΫξκα ΑγηΪο Σ.Κ. 41001) ηαρπδξνκηθΪ, κε ζπζηεκΫλε επηζηνιά ά 
courier ά κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαέηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη 
απηΫο ζα πεξηΫξρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κΫρξη ηελ ΓεπηΫξα 08 Ινπιένπ 2019 θαη ώξα 
14:00 κ.κ.. ηελ πεξέπησζε ηεο ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο, ε Τπεξεζέα νπδεκέα 
επζχλε θΫξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθΫισλ πξνζθνξΪο πνπ ζα 
απνζηαινχλ.  

  β. Σελ θαηΪζεζά ηνπο ηδηνρεέξσο, εέηε απηνπξνζψπσο, εέηε κε εηδηθΪ 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπφ, ζηελ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα δηελΫξγεηΪο ηνπ. 

 6. ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ά πεξηΫρνληαη κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν 
ηξφπν ζηελ Τπεξεζέα κεηΪ ηηο παξαπΪλσ εκεξνκελέεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

 7. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζέαο, άηνη ηελ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 8. ΚαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη 
πξνζθΫξνληεο ά νη εμνπζηνδνηεκΫλνη εθπξφζσπνέ ηνπο, εθφζνλ θΫξνπλ καδέ ηνπο ην 
ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο πξνθεηκΫλνπ λα ην επηδεέμνπλ ζηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 9. Αηηάκαηα γηα ηελ παξνρά πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβΪιινληαη Ϋγθαηξα 
ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνθεηκΫλνπ λα κελ απαηηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο 
παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 60, παξ. 3α ηνπ Ν.4412/2016. 

 10. Αληέγξαθα ηνπ πιάξνπο ζψκαηνο ηεο δηαθάξπμεο δηαηέζεληαη σο 
αθνινχζσο ζε ειεθηξνληθά κνξθά (.pdf) απφ ηελ επέζεκε ηζηνζειέδα ηεο Πνιεκηθάο 
Αεξνπνξέαο (www.haf.gr) θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 

 11. Γηα πιεξνθνξέεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα ζΫκαηα 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά: ΓΟΤ Α/Β ΛΪξηζαο, Σκ. 
Πξνκεζεηψλ, Αξκφδηνη: Δπγφο (Ο) ΥαξΪιακπνο Αγνξαζηφο, Σει. 2410 515475, 
Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμαλδξνο, Σει. 2410 515476. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

ΑπνδΫθηεο γηα ΔλΫξγεηα 

- ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ/ΣΜ.ΠΡΟΜ. 

ΑπνδΫθηεο γηα Πιεξνθνξέα 

- 110ΠΜ  

- ΓΑΚ 

- ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ/ΣΜ.ΔΚΜ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» ΓεληθΪ ηνηρεέα Γηαγσληζκνχ 

«B» Γεληθνέ θαη Δηδηθνέ ξνη Γηαγσληζκνχ 

«Γ»  Σερληθά Πεξηγξαθά 

«Γ» ρΫδην χκβαζεο 

 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμ.                   

Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 
 

Αζκρνο (Ο) ΗσΪλλεο ΓηΪρνο 
Γηεπζπληάο 

http://www.haf.gr/
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ΓΔΝΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Πξνκάζεηα Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ  

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 110 ΠΜ - ΓΑΚ 

CPV 

ΣπξνθνκηθΪ Πξντφληα : 15540000-5 
Σπξέ θΫηα : 15542300-2 
ΣξηκκΫλν ηπξέ : 15543000-6 
θιεξφ ηπξέ : 15544000-3 
Γηανχξηη : 15551300-8 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

ΠιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ρακειφηεξεο 
ηηκάο αλΪ εέδνο, ρσξέο λα ππεξβαέλεηαη ε 
πξνυπνινγηζζεέζα αμέα αλΪ εέδνο 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 
Δζσηεξηθνέ πφξνη ΜνλΪδσλ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  
Πελάληα ηξεηο ρηιηΪδεο νθηαθφζηα ηΫζζεξα επξψ 
θαη εέθνζη ιεπηΪ (53.804,20 €) πιΫνλ ΦΠΑ γηα 
Ϋλα (1) Ϋηνο 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΔΠΗ   % 
0,13468% 
(νη θξαηάζεηο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηηκά 
ηεο πξνζθνξΪο) 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ζα παξαθξαηεέηαη ν 
πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν.4172/13 Ϊξζξν 64, 
θφξνο εηζνδάκαηνο 4%, φπσο απηφο Ϋρεη 
ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Σξέηε 09 Ηνπιένπ 2019 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ Χο θχξην ζψκα πξνθάξπμεο 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε ηεο 
παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο) απφ ηα 
αξκφδηα φξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
ηηο Γηαρεηξέζεηο Σξνθνδνζέαο θαη ηηο ΛΫζρεο 
ησλ ΜνλΪδσλ, θαζεκεξηλΪ θαη ζε νξηζκΫλεο 
πεξηπηψζεηο ΚπξηαθΫο θαη αξγέεο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δμάληα (60) εκΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαέσκα ηεο  
Τπεξεζέαο παξΪηαζάο ηνπο γηα επηπιΫνλ εμάληα 
(60) 

        ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
        ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Α¨ ΣΖ                                        ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3296/.844                                          ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
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 1. Ο θφξνο πξνζηηζΫκελεο αμέαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε ΜνλΪδα. Ο 
πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηα Ϋμνδα κεηαθνξΪο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. 

 2. Οη πξνκεζεπηΫο κπνξνχλ λα θαηαζΫζνπλ πξνζθνξΪ γηα Ϋλα ά 
πεξηζζόηεξα από ηα ελ ιόγσ πξντόληα θαη φρη ππνρξεσηηθΪ γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξντφλησλ. 

 3. Ζ πξνκάζεηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλΫο 
αλΪγθεο - απαηηάζεηο ηεο Σξνθνδνζέαο θαη ησλ Λεζρψλ ησλ ΜνλΪδσλ, ηηο 
πξνηηκάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ Ϋθηαθησλ αλαγθψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ, ρσξέο λα θαζέζηαηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ Τπεξεζέα ε πξνκάζεηα γηα ην 
ζχλνιν ησλ εηδψλ. Οη ελ ιφγσ πνζφηεηεο εέλαη ελδεηθηηθΫο, δελ εέλαη δεζκεπηηθΫο θαη 
ν  πξνκεζεπηάο δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε απφ ηελ Π.Α ζε πεξέπησζε κε 
πξνκάζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηάησλ. 

 4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο θαη ηα Παξαξηάκαηα ηεο, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο 
απηάο.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
 

Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμ.                   
Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 

 

Αζκρνο (Ο) ΗσΪλλεο ΓηΪρνο 
Γηεπζπληάο 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Άξζξν 1ν 

Αληηθεέκελν Πξνκάζεηαο 

1. Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα Σπξνθνκηθψλ 
Πξντφλησλ, πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ησλ Σξνθνδνζηψλ θαη ησλ Λεζρψλ ησλ 
ΜνλΪδσλ Πεξηνράο ΛΪξηζαο (110 ΠΜ - ΓΑΚ). 

 2. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα αμέα ηεο δαπΪλεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ επξψ ησλ 
πελάληα ηξηψλ ρηιηΪδσλ νθηαθνζέσλ ηεζζΪξσλ θαη εέθνζη ιεπηψλ (53.804,20 €) 
πιΫνλ ΦΠΑ γηα Ϋλα (1) Ϋηνο θαη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα εηδψλ σο ν θΪησζη πέλαθαο: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ  

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΜΜ 
ΛΑΞ 

110ΠΜ 
ΛΤΞ 

110ΠΜ 
ΣΡΟΦ. 
110ΠΜ 

ΣΡΟΦ. 
ΓΑΚ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ/ 
ΜΜ 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ(€) 

1 
ΦΔΣΑ ΠΟΠ 

(ΓΟΥΔΗΟ 15KG) 
15542300-2 KG 1.100 300 5.500 350 7.250 5,10 36.975,00 

2 

ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ 
ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15544000-3 KG 130 - 200 90 420 5,70 2.394,00 

3 

ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 
ΜΠΑΣΟΤΝΗ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

15543000-6 KG - - 100 130 230 3,95 908,50 

4 

ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 
Δ ΦΔΣΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15543000-6 KG 130 - 450 70 650 4,95 3.217,50 

5 

ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ 
ΦΛΤΓΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15543000-6 KG 130 - - - 130 7,80 1.014,00 

6 
ΟΤΓΓΑΡΔΕΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

15551300-8 KG - 200 400 - 600 3,20 1.920,00 

7 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

15551300-8 KG 500 600 96 - 1.196 2,20 2.631,20 

8 
ΡΧΗΚΖ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

15551300-8 KG 300 - 96 - 396 1,80 712,80 

9 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΟΑ
ΛΑΣΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

15551300-8 KG - - 48 - 48 2,60 124,80 

10 
ΣΤΡΟΑΛΑΣΑ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

2-3KG) 
15551300-8 KG 500 400 96 - 996 2,40 2.390,40 

11 
ΓΗΑΟΤΡΣΗ 

ΣΡΑΓΓΗΣΟ 
15551300-8 ΣΔΜ - - 1.600 - 1.600 0,46 736,00 

        ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
        ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Β¨ ΣΖ                                        ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3296/.844    ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
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ΑΓΓΔΛΑΓΗΝΟ 
2% 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
200ΓΡ.) 

12 

ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ 
ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15543000-6 KG - - 100 - 100 7,80 780,00 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (€) 53.804,20 

 

 3. Ζ θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζηνλ πξνζθΫξνληα ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκάο αλΪ εέδνο, 
ρσξέο λα ππεξβαέλεηαη ε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα αλΪ εέδνο. Χο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη ε 
θαηαθχξσζε λα γέλεη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

 

Άξζξν 2ν 

Γηθαέσκα πκκεηνράο 

 1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο Ϋρνπλ: 

 α. ηα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, 

 β. δεκφζηνη θνξεέο 

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

  (1) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο 

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

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

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

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

3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλΫο ζπκπξΪμεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιΪβνπλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪινπλ 
πξνζθνξΪ. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ά ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξΪμεη ηνχην εΪλ 
θαηαθπξσζεέ ζε απηά ε χκβαζε, εθφζνλ ε ιάςε νξηζκΫλεο λνκηθάο κνξθάο θξηζεέ 
αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο. 

4. ε πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, 
φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξέπησζε αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ Ϋλσζε, ε επζχλε απηά 
εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 3ν 

ΚαηΪξηηζε θαη Τπνβνιά Πξνζθνξώλ 

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

 α. Να Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα, κε εμαέξεζε ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια 
Ϋληππα – εηαηξηθΪ ά κε - πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ θαη πεξηΫρνπλ εηδηθφ 
ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνέα κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

 β. Να εέλαη δαθηπινγξαθεκΫλεο θαη λα κε θΫξνπλ παξΪηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζέκαηα, δηαγξαθΫο, πξνζζάθεο, θιπ. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ 
νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε. 
απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπά απνζθξΪγηζεο θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ζα 
κνλνγξΪςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζάθεο, θιπ. 

 2. Με θαλνληθΫο πξνζθνξΫο ζεσξνχληαη απηΫο: 

  α. φζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

  β. φζεο παξειάθζεζαλ εθπξφζεζκα, 

  γ. φηαλ ππΪξρνπλ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα αζΫκηηεο πξαθηηθάο, φπσο 
ζπκπαηγλέαο ά δηαθζνξΪο, 

  δ. φζεο θξέλνληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά αζπλάζηζηα ρακειΫο. 

 3. ΑπαξΪδεθηεο πξνζθνξΫο ζεσξνχληαη: 

  α. φζεο ππνβΪιινληαη απφ πξνζθΫξνληεο νη νπνένη δελ δηαζΫηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα, 

  β. φζσλ ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 
φπσο θαζνξέζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

 4. Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ εηο απινχλ θαη ζε ζθξαγηζκΫλν 
θΪθειν. Ζ αξέζκεζε ησλ ζειέδσλ εέλαη ππνρξεσηηθά. 

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

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαέα γξΪκκαηα). 

  β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ΄αξέζκ. 16/19 ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 

  γ. πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκάζεηα Σπξνθνκηθψλ Πξντφλησλ 
γηα ΚΪιπςε Αλαγθψλ ΜνλΪδσλ Πεξηνράο ΛΪξηζαο (110ΠΜ - ΓΑΚ). 

  δ. Σελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα (εκεξνκελέα ιάμεο πξνζεζκέαο 
ππνβνιάο πξνζθνξψλ). 

  ε. Σα ζηνηρεέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

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

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη ε 
εγγξαθά ηνπ πξνζθΫξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπ, θαηΪ ηελ εκΫξα 
δηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Σν παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ζα θΫξεη εκεξνκελέα Ϋθδνζεο 
εληφο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκσλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο 
εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.  

   (2) ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) σο ην 
ππφδεηγκα ηεο Πξνζζάθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο, ην νπνέν θΫξεη 
εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ δΫθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεέηαη βεβαέσζε 
ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά ΚΔΠ. 

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

   (1) Πιάξε ηερληθά πεξηγξαθά ζηελ Διιεληθά γιψζζα, γηα ηα ππφ 
πξνκάζεηα εέδε πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα «Γ» ηεο δηαθάξπμεο. 

   (2) Τπεχζπλε δάισζε απνδνράο ησλ φξσλ ηεο ηερληθάο 
πεξηγξαθάο ηνπ Παξαξηάκαηνο «Γ» ηεο δηαθάξπμεο ζην ζχλνιφ ηνπο ρσξέο θακέα 
κεηαβνιά.  

   (3) Τπεχζπλε  δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 
(Α΄75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, γηα ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ πνπ Ϋρνπλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ παξαγσγνχ ά ηνπ εκπφξνπ, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: 

    (α) Σα πξνζθεξφκελα εέδε ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ θαη νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πιάξσο θαη ρσξέο θακέα 
παξΫθθιηζε κε ηηο ηζρχνπζεο εζληθΫο θαη θνηλνηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ δηΫπνπλ ηα ππφ 
πξνκάζεηα εέδε.   

    (β) Γεζκεχνληαη γηα ηελ παξΪδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηα 
θαηΪιιεια έδηα κΫζα (απηνθέλεηα - ςπγεέα) ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ησλ ΜνλΪδσλ. 

    (γ) Θα ρνξεγνχλ - δηαζΫηνπλ ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε γηα φιν 
ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο ζχκβαζεο. 

    (δ) ΔπηηξΫπνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ αξκφδησλ 
νξγΪλσλ ηεο ΠΑ θαη απνδΫρνληαη ηνπο ειΫγρνπο (καθξνζθνπηθνχο, ρεκηθνχο) ησλ 
πξντφλησλ αιιΪ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηδέσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο 
ζχκθσλα θαη κε ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη θαλφλεο πγηεηλάο 
θαη κεηαθνξΪο ηξνθέκσλ, ρσξέο Ϊιιε ρξεκαηηθά επηβΪξπλζε γηα ηελ Τπεξεζέα. 

   (4) ΔθδνζΫληα απφ αξκφδηα Κξαηηθά Αξρά θσηναληέγξαθα αδεηψλ 
ησλ νρεκΪησλ κεηαθνξΪο ησλ εηδψλ, απφ ηα νπνέα ζα πηζηνπνηεέηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκΪησλ γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη. Σα αλσηΫξσ νράκαηα 
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ εηδψλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

   (5) Βεβαέσζε ηνπ ΔΦΔΣ ά Ϊιινπ αξκφδηνπ θνξΫα ά Πηζηνπνηεηηθφ 
ISO 22000/2005 ά αληέζηνηρν εθδνζΫλ απφ εηαηξεέα εμνπζηνδνηεκΫλε απφ ην Δζληθφ 
πκβνχιην Γηαπέζηεπζεο (ΔΤΓ), απφ ηα νπνέα ζα απνδεηθλχεηαη φηη νη επηρεηξάζεηο 
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ηξνθέκσλ εξγΪδνληαη κε βΪζε ηηο αξρΫο ηνπ πζηάκαηνο ΑλΪιπζεο Κηλδχλσλ θαη 
Κξέζηκσλ εκεέσλ ΔιΫγρνπ (HACCP), φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 487/2000 
ησλ Τπνπξγψλ Δζλ. Οηθνλνκέαο-ΑλΪπηπμεο-Γηθαηνζχλεο θαη ηνπο Καλνληζκνχο 
178/2002 θαη 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

   (6) Οη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πνπ εέλαη Ϋκπνξνη, ζα 
πξΫπεη λα πξνζθνκέζνπλ επηπιΫνλ ζηνλ θΪθειν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ηνπο ηα 
παξαθΪησ: 

    (α) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά ησλ πξντφλησλ πνπ 
ζα πηζηνπνηεέ ηε ζπλεξγαζέα ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ηνλ πξνκεζεπηά θαη κε ηελ 
νπνέα ζα βεβαηψλεη ηε ρνξάγεζε - δηΪζεζε ησλ ζρεηηθψλ εηδψλ ζηνλ δηαγσληδφκελν 
γηα φιν ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ 
αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο Π.Α λα Ϋρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηά γηα Ϋιεγρν, παξΫρνληαο ηνπο θΪζε δηεπθφιπλζε θαη δηεπθξέληζε πνπ 
ηπρφλ ηνπ δεηεζεέ. 

    (β) Βεβαέσζε (ηνπ πξνκεζεπηά ησλ πξντφλησλ) ηνπ ΔΦΔΣ ά 
Ϊιινπ αξκφδηνπ θνξΫα ά Πηζηνπνηεηηθφ ISO 22000/2005 ά αληέζηνηρν εθδνζΫλ απφ 
εηαηξεέα εμνπζηνδνηεκΫλε απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπέζηεπζεο (ΔΤΓ), απφ ηα 
νπνέα ζα απνδεηθλχεηαη φηη νη επηρεηξάζεηο ηξνθέκσλ εξγΪδνληαη κε βΪζε ηηο αξρΫο 
ηνπ πζηάκαηνο ΑλΪιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξέζηκσλ εκεέσλ ΔιΫγρνπ (HACCP), 
φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηελ ΚΤΑ 487/2000 ησλ Τπνπξγψλ Δζλ. Οηθνλνκέαο-
ΑλΪπηπμεο-Γηθαηνζχλεο θαη ηνπο Καλνληζκνχο 178/2002 θαη 852/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

  γ. ΦΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνένο ζα 
πεξηΫρεη, επέ πνηλά απφξξηςεο, ηα εέδε πνπ πεξηΫρνληαη ζηνλ θΪθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», ζπκπιεξψλνληαο ηα θΪησζη, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 
Πξνζζάθεο «2» ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο: 

   (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκά ζε επξψ ε νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο. ε πεξέπησζε δηαθνξνπνέεζεο κεηαμχ ηεο 
αλαγξαθφκελεο ηηκάο αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο, ιακβΪλεηαη ππφςε ε ηηκά 
νινγξΪθσο. ηελ ηηκά ζα πεξηιακβΪλνληαη νη λφκηκεο θξαηάζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο 
επέ ησλ θξαηάζεσλ. Δπέζεο, ζηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη ηα Ϋμνδα παξΪδνζεο, 
κεηαθνξΪο θαη εγθαηΪζηαζεο ηνπ ππφ πξνκάζεηαο εέδνπο, ζην ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά απφ ηελ Τπεξεζέα. 

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

   (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 

 

Άξζξν 4ν  

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ:  
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  α. Ζ νπνέα απνθιέλεη απφ ηα Ϊξζξα 92 Ϋσο 100, θαη 102 Ϋσο 104 ηνπ Ν. 
4412/16 ά ππνβιάζεθε θαηΪ παξΪβαζε ησλ απαξΪβαησλ φξσλ πεξέ ζχληαμεο θαη 
ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, φπσο νη φξνη απηνέ νξέδνληαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

  β. Ζ νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ 
απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε 
ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζε 
ηεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 

  γ. Γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά 
απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102. 

  δ. Ζ νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ, εΪλ ηΫηνηα δελ επηηξΫπεηαη ά, 
εΪλ επηηξΫπεηαη, δελ πιεξνέ ηηο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο.  

  ε. Ζ νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη δχν 
ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο εθηφο εΪλ επηηξΫπεηαη ε ππνβνιά ελαιιαθηηθάο 
πξνζθνξΪο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73, 
θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ 
πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε 
ελψζεσλ.  

  ζη. ΠξνζθνξΪ ππφ αέξεζε. 

  δ. ηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ά 
γεληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζθνξΪ ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο, ρσξέο απηφ λα 
πξνβιΫπεηαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ά, εθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
πξνβιΫπεηαη ε θαηΪζεζε δεηγκΪησλ, ε κε πξνζάθνπζα θαηΪζεζε ηνπο.  

 

Άξζξν 5ν 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

 1. Οη  πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηΫο γηα εμάληα 
εκΫξεο (60) εκΫξεο απφ ηελ επφκελε κΫξα ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο 
ηνπο. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 97 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 2. ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δε γέλνληαη δεθηΫο. 

 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαηΪ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε Γηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ 
παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα 
απνηειΫζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ε αλαζΫηνπζα 
αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ 
εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ 
λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ 
πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε φρη. 
ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο 
παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 
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 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηεέλεηαη απηνδηθαέσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηΪζηεκα ελδερνκΫλσο αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ηνπ Γηαγσληζκνχ ά εκπνδηζηεέ ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεέα Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο ά ελδέθνπ κΫζνπ ά βνεζάκαηνο θαηΪ 
πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νη νπνέεο 
αθνξνχλ ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 6ν 

ΔλζηΪζεηο 

1. Έλζηαζε επηηξΫπεηαη θαηΪ πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
ΔλζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο δελ γέλνληαη δεθηΫο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ 
πξνζεζκέα θαη ηε δηαδηθαζέα ππνβνιάο ελζηΪζεσλ θαη εμΫηαζάο ηνπο ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη, κε ηελ θαηΪζεζε ηεο 
Ϋλζηαζεο, ε θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ 
δεκφζην Ϋζνδν. Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, αλ ε 
Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά ά κεξηθψο δεθηά απφ ην απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

Άξζξν 7ν 

ΑπνζθξΪγηζε - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 1. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη ζε κέα (1) δεκφζηα ζπλεδξέαζε 
(Ϊξζξν 117, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16) ζηελ νπνέα απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο 
ηεο πξνζθνξΪο, φπνπ πεξηιακβΪλνληαη ηα ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο, ε Σερληθά θαη 
ε Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ θαη ε Δπηηξνπά κνλνγξΪθεη θΪζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 

 2. ΜεηΪ ην πΫξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξέαζεο ε Δπηηξνπά ειΫγρεη ηα 
θαηαηεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ θαη θαηαξηέδεη πξαθηηθφ. Σν πξαθηηθφ ππνβΪιιεηαη καδέ 
κε ην θΪθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο γηα ηελ 
Ϋθδνζε ζρεηηθάο πξΪμεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

 3.  Αθνινχζσο, εθδέδεηαη ε εθηειεζηά δηνηθεηηθά πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο 
αξράο (απφθαζε), κε ηελ νπνέα αλαθεξχζζεηαη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο 
(αμηνινγεέηαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπάο). 

 4. Ζ ππφςε απφθαζε θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα ζε φινπο απηνχο πνπ 
θαηΫζεζαλ πξνζθνξΪ (κε ηειενκνηνηππέα ά κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν ά 
ηδηνρεέξσο) επέ απνδεέμεη. 

 5. ΚαηΪ ηεο ππφςε απφθαζεο ρσξεέ Ϋλζηαζε εληφο πξνζεζκέαο πΫληε (5) 
εκεξψλ απφ θνηλνπνηάζεψο ηεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (δέρσο 
ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο λα Ϋρεη αλαζηαιηηθφ απνηΫιεζκα). 

 6. Δθδέδεηαη, κέα (1) απφθαζε γηα ηελ πεξαέσζε ησλ ελ ιφγσ ζηαδέσλ, ελψ 
αθνινπζεέ ζε επφκελν ζηΪδην ε Ϋθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, σο αλαιχεηαη 
ζηε ζπλΫρεηα. 
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 7. Πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, απνζηΫιιεηαη εηδηθφηεξε 
Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν γηα ηελ ππνβνιά εληφο δΫθα (10) 
εκεξψλ, θαηΪ Ϊξζξν 103, παξ. 1 (φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ Ϊξζξνπ 
43, Ν.4605/19 ), ησλ θΪησζη: 
  α. ΝνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο εηαηξεέαο, ηηο 
πξΪμεηο νξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ 
Γηεπζχλνληα πκβνχινπ - Μειψλ γηα ηηο Α.Δ., θαζψο επέζεο θαη ην παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο. 
  β. ΓηθαηνινγεηηθΪ πεξέ απφδεημεο ηεο κε χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 73, παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.4412/16 (θαη’ επηηαγά ησλ 
δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 80), σο εμάο (θαη’ ειΪρηζηνλ): 
   (1) Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, 
ά ειιεέςεη απηνχ ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά 
δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο παξ.7β αλσηΫξσ. Γειαδά, απαηηεέηαη ε θαηΪζεζε 
απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ: 
    (α) Γηα ηνλ δηαρεηξηζηά ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο 
επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). 
    (β) Γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 
    (γ) Γηα ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ζηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 
   (2) Φνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα (γηα ηηο εηζθνξΫο 
θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο) ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε αληηθεέκελν 
ηε ζπκκεηνρά ζε δηαγσληζκνχο. 
   (3) Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα κε ηελ νπνέα λα 
δειψλεη φηη δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ ζε βΪξνο ηνπ ζε ρξνληθφ 
δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο 
πξνζθνξΪο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 43, παξ.46 ηνπ Ν.4605/19. 

 8. ΑλαθνξηθΪ κε ην ρξφλν Ϋθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
παξαγξΪθνπ 7, ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ηζρχνπλ ηα θΪησζη: 
  α. Σν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο λα θΫξεη εκεξνκελέα Ϋθδνζεο εληφο 
ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
  β. Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ λα θΫξεη εκεξνκελέα Ϋθδνζεο Ϋσο 
ηξεηο (3) κάλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο. 
  γ.   Σα πηζηνπνηεηηθΪ θνξνινγηθάο -  αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο 
γέλνληαη δεθηΪ εθφζνλ εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπο. ε πεξέπησζε 
πνπ δελ αλαθΫξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, γέλνληαη δεθηΪ εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο 
(3) κάλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο.  
  δ. Γηα ηελ ππεχζπλε δάισζε παξαγξΪθνπ 7.β.(3) αλσηΫξσ αξθεέ ε 
πξνζθφκηζά ηεο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν κε εκεξνκελέα κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε 
ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 
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 9. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν ηα παξαπΪλσ 
δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, ηζρχνπλ ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Ϊξζξν 103, παξ. 2 ηνπ Ν.4412/16, φπσο απηά αληηθαηαζηΪζεθε κε 
ηελ παξ.12β, ηνπ Ν.4605/19. 

 10. ΔΪλ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, δελ ππνβΪιεη ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ 
δηΪζηεκα, ην θΪθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ά ηα ππνβιεζΫληα 
δηθαηνινγεηηθΪ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, ηφηε απνξξέπηεηαη ε 
πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλΫπεηεο πνπ 
πξνβιΫπνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο (3) Ϋσο (5), ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16 θαη 
αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ 
ακΫζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκά θαη νχησ θαζεμάο. 

 11. Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε 
ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ 
ζπκπιάξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 9 αλσηΫξσ θαη 
αθνινπζεέ ε Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 12. ζνη δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ. 
 

Άξζξν 8ν 

Δπηινγά ΠξνζθΫξνληνο θαη ΚαηΪξηηζε ύκβαζεο 

 1. Ζ επηινγά ηνπ πξνζθΫξνληνο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα γέλεη κε  απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο 
Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 2. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ακΫζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ 
κε αληέγξαθν ησλ νηθεέσλ πξαθηηθψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ δελ Ϋρεη 
απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν κε θΪζε πξφζθνξν ηξφπν 
(ηειενκνηνηππέα ά ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν ά ηδηνρεέξσο) επέ απνδεέμεη. 

 3. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεέ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηάκαηνο 
«Γ» ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Γελ ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην θεέκελν 
ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηε δηαθάξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν 
ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά. 

 4. ΠξνζθΫξσλ πoπ δεv πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηεv πξνζεζκέα πoπ ηνπ 
νξέζηεθε, λα ππνγξΪςεη ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πoπ Ϋγηλε ζην φλνκΪ ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πoπ 
απνξξΫεη απφ απηάλ, κε φιεο ηηο ινηπΫο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16 ζπλΫπεηεο, 
κεηΪ απφ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδένπ νξγΪλνπ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 103 
ηνπ Ν.4412/16 γηα ηνλ 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 ηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 

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

 

Άξζξν 9ν 

Δγγύεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο  

 1. Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ά ρξεκαηνδνηηθΪ 
ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο 
παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ.4364/2016 πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε – κΫιε ηεο 
Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε – κΫιε ηεο πκθσλέαο 
πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην 
δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα 
παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε 
παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ 
παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

 2. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη Ϋσο ηελ ππνγξαθά ηεο 
ζχκβαζεο, εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πνζνχ έζνπ κε πνζνζηφ πΫληε ηνηο 
εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ 
απηφλ, ρσξέο ΦΠΑ, φπσο νξέδεηαη ζηε πεξ. β παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. Ο 
ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θαηΪ δχν (2) κάλεο ηνπιΪρηζηνλ. 

3. Ζ ππνρξΫσζε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ηζρχεη αθφκε θαη ζηελ 
πεξέπησζε πνπ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα δελ ππεξβαέλεη ηειηθΪ ην πνζφ ησλ 20.00,00 € 
ρσξέο ΦΠΑ. 

 4. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο φ,ηη αθνξΪ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεκαέλεηαη φηη νη εγγπάζεηο πξΫπεη 
λα πεξηΫρνπλ νπσζδάπνηε ηα ζηνηρεέα ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/16, φπσο απηφ ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 107, παξ.5 ηνπ Ν.4497/17 , δηφηη 
δηαθνξεηηθΪ δελ ζα γέλνληαη δεθηΫο, κε ζπλΫπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

 5. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο δέδεηαη 
ζηελ Πξνζζάθε «3» ηνπ παξφληνο Παξαξηάκαηνο.  

 

Άξζξν 10ν 

Υξόλνο ΠαξΪδνζεο  

1. Απαηηνχληαη ηκεκαηηθΫο παξαδφζεηο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε 
ηεο παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ. 
Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ζα θαζνξέδεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλΫο αλΪγθεο ησλ Λεζρψλ θαη 
Σξνθνδνζηψλ ησλ ΜνλΪδσλ (110ΠΜ-ΓΑΚ).  
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3. Χο ψξα παξΪδνζεο νξέδεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 08:00 π.κ. Ϋσο 
12:00 π.κ. 

 

Άξζξν 11ν 

ΠαξΪδνζε – Παξαιαβά Τιηθώλ – Γηελεξγνύκελνη Έιεγρνη 

  1.   Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζηηο Γηαρεηξέζεηο Σξνθνδνζέαο 
θαη ζηηο ΛΫζρεο ησλ ΜνλΪδσλ, θαζεκεξηλΪ θαη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη 
ΚπξηαθΫο - Αξγέεο, εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά 
Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ, αλεμΪξηεηα απφ ην κΫγεζνο 
απηάο. Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα παξαδέδνληαη κε Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά ζην ρψξν 
πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεέ απφ ηελ εθΪζηνηε ΜνλΪδα θαη ε παξαιαβά ηνπο ζα γέλεηαη 
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

  2.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηά κΫζα κεηαθνξΪο ησλ εηδψλ 
ζηηο ΜνλΪδεο, πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα, θαηΪιιεια γηα κεηαθνξΪ 
ηξνθέκσλ, κε ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθά θαη ςπθηηθά ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ 
εέδνπο πνπ κεηαθΫξνπλ. Ζ ηάξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξΪο ησλ 
πξντφλησλ, απνηειεέ απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ πξνκεζεπηά.  

  3.  Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα παξαιακβΪλεη θαη λα αληηθαζηζηΪ 
ηα αιινησκΫλα θαη κε δηαζΫζηκα εέδε θαζψο θαη ηα εέδε γηα ηα νπνέα Ϋρεη ιάμεη ε 
εκεξνκελέα αλΪισζάο ηνπο, ρσξέο νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε θαη ζε πεξέπησζε 
Ϊξλεζάο ηνπ,  επηβΪιινληαη ζε απηφλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

  4.  Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ζα γέλεηαη απφ αξκφδηα ηξηκειά επηηξνπά, ε νπνέα θαη ζα πξνβαέλεη ζε 
φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ζχκβαζε ειΫγρνπο.  

  5.   Ζ αλσηΫξσ επηηξνπά ζα ειΫγρεη  ηε ζπκθσλέα ησλ εηδψλ κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βεβαηψλεη απηνδέθαηα, κε ηελ 
νπηζζνγξΪθεζε ηνπ αληέζηνηρνπ Γειηένπ Απνζηνιάο ά Σηκνινγένπ, ηελ απνδνρά φηη 
ην εέδνο εέλαη θαηΪιιειν θαη φηη κπνξεέ λα παξαιεθζεέ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ. ε 
πεξέπησζε πνπ ην εέδνο παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε 
επηηξνπά ζα εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςά ηνπ, αλαθΫξνληαο απαξαηηάησο ηνπο ιφγνπο 
απφξξηςεο θαη ηηο απνθιέζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ εέδνπο. 

 6. Ζ Τπεξεζέα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο θαη παξνπζέα ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβΪλεη δεέγκαηα ησλ πξνο θαηαλΪισζε εηδψλ ηα 
νπνέα ζα πξνζθνκέδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκεέν ά ζε αληέζηνηρν Υεκεέν (φηαλ δελ 
ππΪξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιά ηνπο ζηνπο παξαθΪησ ειΫγρνπο: 

    α. Μηθξνβηνινγηθφ. 

    β. Υεκηθά ΑλΪιπζε. 

    γ. Ηζηνινγηθά ΔμΫηαζε. 

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

 9.  Ζ  ζπζθεπαζέα ησλ πξνο παξΪδνζε εηδψλ ζα εέλαη φπσο ηνπ εκπνξένπ 
θαη πΪληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ ΓηαηΪμεσλ ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ 
θαη ηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο Τπεξεζέαο, ρσξέο Ϊιιε ρξεκαηηθά επηβΪξπλζε, ελψ 
ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο ζπζθεπαζέαο ζα αλαγξΪθνληαη, ηνπιΪρηζηνλ, νη παξαθΪησ 
ελδεέμεηο: 

     α. Δπσλπκέα ηνπ πξνκεζεπηά. 

     β. Δέδνο θαη πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

     γ. Καζαξφ βΪξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθΪ) κηθηφ βΪξνο ηνπ. 

     δ. Ζκεξνκελέα παξαγσγάο θαη ιάμεο πξντφληνο. 

 10. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη ηελ νινθιάξσζά ηεο, εέλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθΪζεηο νη νπνέεο πξΫπεη λα βαζέδνληαη ζε γλσκνδφηεζε 
ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (π.ρ. επηβνιά ά απαιιαγά απφ πνηληθΫο ξάηξεο, θάξπμε 
πξνκεζεπηά Ϋθπησηνπ θιπ). ε φιεο ηηο αλΪινγεο πεξηπηψζεηο ηα αξκφδηα 
ζπιινγηθΪ φξγαλα γηα Ϋθδνζε ηεο αλΪινγεο γλσκνδφηεζεο νξέδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Ϊξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16. 

 11. Γηα ηελ εμαζθΪιηζε εηζφδνπ ζηε ΜνλΪδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεέ ν πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη: 

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

   β. Να εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν, λα επηδεηθλχεη Ϊςνγε 
ζπκπεξηθνξΪ Ϋλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜνλΪδνο θαη λα ζΫβεηαη ηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγέαο ηεο Τπεξεζέαο. 

 12. Ο πξνκεζεπηάο εέλαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθΪ θαη 
αζηηθΪ) γηα θΪζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεέ ζην εηζεξρφκελν ζηε ΜνλΪδα 
πξνζσπηθφ ηνπ. 

 13. ΔπηπιΫνλ, ζε πεξέπησζε πνπ πξνμελεζεέ αηχρεκα απφ ακΫιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδάπνηε, ν πξνκεζεπηάο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 

 

Άξζξν 120 

Πιεξσκά – ΓηθαηνινγεηηθΪ 

 1. Ζ πιεξσκά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζα δηελεξγεέηαη ππφ ηηο εμάο 
πξνυπνζΫζεηο: 

  α. ΜεηΪ ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε παξαιαβάο 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ά πεξέπησζε επηβνιάο πξνζηέκσλ ά Ϊιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

  β. Θα Ϋρνπλ θαηαινγηζηεέ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ Πξνκεζεπηά 
ζε πεξέπησζε παξαιαβάο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε παξεθθιέζεηο ά θαζπζηΫξεζεο 
παξΪδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ά παξαβέαζεο ινηπψλ φξσλ ηεο χκβαζεο. 
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  γ.  Ο πξνκεζεπηάο ζα Ϋρεη πξνζθνκέζεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
χκβαζε δηθαηνινγεηηθΪ. 

 2. Δηδηθφηεξα, ε πιεξσκά ζα δηελεξγεέηαη απφ ην Σακεέν ηεο Γηεχζπλζεο, 
θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειΫγρνπ – Ϋγθξηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην Σκ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη εέηε απζεκεξφλ ά εβδνκαδηαέσο, εέηε  
ζπγθεληξσηηθΪ αλΪ δεθαπελζάκεξν ά κεληαέσο κε απεπζεέαο πιεξσκά απφ ην 
Σακεέν ά κε θαηΪζεζε ησλ ρξεκΪησλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηά, σο εμάο: 

  α. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο, θαηΪ ηελ παξΪδνζε εηδψλ ζηηο Γηαρεηξέζεηο 
Σξνθνδνζέαο θαη ζηηο ΛΫζρεο, ζα εθδέδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ - δειηέν 
απνζηνιάο. Σφζν ζηα Σηκνιφγηα, φζν θαη ζηα Γειηέα Απνζηνιάο ζα πξΫπεη λα 
αλαγξΪθεηαη πιάξσο ε πεξηγξαθά ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ (εέδνο θαη ηεκΪρηα 
αλΪ εέδνο) ζε πιάξε αληηζηνηρέα κε απηΪ πνπ παξαδέδνληαη. 

  β. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκέδεη: 

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγέα «γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ από Φνξείο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο». 

   (2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε 
αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη 
ελάκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο). 

   (3) ΛνηπΪ πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαθάξπμε δηθαηνινγεηηθΪ. 

 3. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεέ ιφγν ιχζεσο 
ηεο ζχκβαζεο.  

 4. Ο θφξνο πξνζηηζΫκελεο αμέαο (Φ.Π.Α) βαξχλεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 5.  ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ζα γέλεηαη παξαθξΪηεζε ηνπ Φφξνο Δηζνδάκαηνο 
πνζνζηνχ 4% (αγαζΪ), ν νπνένο ππνινγέδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμέαο ησλ 
αγαζψλ, άηνη ζην πνζφ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.4254/2014. 

 6. ΚαηΪ ηελ εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ ηηκνινγένπ ζα παξαθξαηεζεέ εθΪπαμ 
ΚξΪηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468% ε νπνέα 
αλαιχεηαη σο αθνινχζσο :  

  α. ΤπΫξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 
375 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην Ϊξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19.  

  β. Υαξηφζεκν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 0,00042% 
(0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζκ. 5143/11-12-
2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

  γ.  ΤπΫξ Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 0,06%, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ΄ Αξ. 
1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, ΓηαθΪλεηαο θαη 
Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

  δ. ΤπΫξ ραξηνζάκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 
ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηεο ππ΄ 
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Αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
ΓηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 

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

 8. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ. 

  β. ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ν ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο 
πιεξσκάο νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ 
αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ιφγσ ησλ 
απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ιπ.). 

 

Άξζξν 13ν 

Κπξώζεηο ζε ΒΪξνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ ΦνξΫα 

 1. ε πεξέπησζε πνπ ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε δελ παξαδνζνχλ εληφο ησλ 
νξηζζΫλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβΪιινληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα νη 
πξνβιεπφκελεο ζην Ϊξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 

 2.  ζνλ αθνξΪ ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα πξνο ηνπο 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγέαο θαη ηηο ππνδεέμεηο ησλ νξγΪλσλ ηεο ΜνλΪδαο, Ϋγγξαθε 
ζχζηαζε, ελψ ζε πεξέπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβΪζεσλ, ε ΜνλΪδα δχλαηαη 
λα εηζεγεζεέ πξνο ηε Γηεχζπλζε, ηελ θάξπμε ηνπ πξνκεζεπηά σο Ϋθπησηνπ. 

 3.  ε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν θαηφπηλ καθξνζθνπηθάο ά 
κηθξνζθνπηθάο εμΫηαζεο δηαπηζησζνχλ επξάκαηα ηα νπνέα δελ επεξεΪδνπλ Ϊκεζα 
ηελ αζθΪιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππνδειψλνπλ κηθξΫο απνθιέζεηο 
απφ ηηο πξνδηαγξαθΫο, ηελ ειιηπά ηεθκεξέσζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο νξζΫο 
παξαζθεπαζηηθΫο πξαθηηθΫο, ηηο νξζΫο πξαθηηθΫο πγηεηλάο θαη ηηο αξρΫο ηνπ HACCP : 

  (1) Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, Ϋγγξαθε ζχζηαζε. 

  (2) Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν    500 €. 

  (3) Γηα ηελ ηξέηε παξΪβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  1.000 €. 

  (4) Γηα ηελ ηΫηαξηε παξΪβαζε, Ϋθπησζε. 

 4. ζνλ αθνξΪ επξάκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επέζεκνπο ειΫγρνπο ησλ 
αξκφδησλ νξγΪλσλ ΜνλΪδνο θαη ελΫρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεέα 
(πξντφληα επηβιαβά ά αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε): 
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  (1) Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € θαη Ϋγγξαθε 
ελεκΫξσζε θαη θνηλνπνέεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα ΠεξηθΫξεηα θαη 
ζην ΓΔ-ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκάζεηεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ  ζα 
δηαθνπνχλ κΫρξηο φηνπ ππΪξμεη Ϋιεγρνο θαη λΫα πηζηνπνέεζε απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά Ϊιιν 
αξκφδην θνξΫα, γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ πνηνηηθψλ παξαβΪζεσλ. ην δηΪζηεκα 
απηφ, ε Τπεξεζέα κπνξεέ πξνζσξηλΪ λα πξνβεέ ζε ελΫξγεηεο εθνδηαζκνχ εέηε απφ 
ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ Ϋιαβε κΫξνο ζην δηαγσληζκφ εέηε κε απεπζεέαο αλΪζεζε 
κεηΪ απφ δηαπξαγκΪηεπζε, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζέαο, θαηαινγέδνληαο 
ζε θΪζε πεξέπησζε, ηηο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξΫο ηηκψλ πξνκάζεηαο, ζε βΪξνο 
ηνπ πξνκεζεπηά.  

  (2) Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, Ϋθπησζε. 

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

 6. Ο αξηζκφο ησλ παξαβΪζεσλ θαζνξέδεηαη βΪζεη ηνπ αξηζκνχ παξαβαηηθψλ 
παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 

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

   

Άξζξν 14ν 

Δμαέξεζε Δπηβνιάο Κπξώζεσλ 

 1. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ χκβαζε φηαλ : 

  α. Σν ζπκβαηηθφ εέδνο δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά 
αληηθαηαζηΪζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζένπ. 

  β. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο 
αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ : 

   (1) Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηάκαηνο ά ηνπ εξγνζηαζένπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.    

   (2) Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ, ζην θαηΪζηεκα ά ζην εξγνζηΪζην ηνπ  
πξνκεζεπηά. 

   (3) Πιεκκχξα. 

   (4) εηζκφο. 

   (5) Πφιεκνο 

   (6) Γηαθνπά παξνράο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ά βιΪβε ησλ 
κεραλεκΪησλ, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην αξκφδην  φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απηά επηδξΪ ζηελ εθηΫιεζε  ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ έδην ά ηνλ θαηαζθεπαζηά – 
πξνκεζεπηά δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκΪησλ ά πξψησλ πιψλ. 

   (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 

   (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγάο (EMBARGO).  
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 2. ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημε ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξΫα, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξσ βέα, εληφο εέθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ. 

 3. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο αλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ κε ππνγξαθά ά ηε κε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 15ν 

ΛνηπΫο ΓηαηΪμεηο 

 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Σν ηζφπνζν νπνηαζδάπνηε γεληθάο δεκηΪο πνπ πξνθαιεέηαη απφ αζΫηεζε 
θΪπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, εηζπξΪηηεηαη απφ φζα ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο ιακβΪλεη γηα νπνηαδάπνηε αηηέα απφ ην Γεκφζην θαη, ζε 
πεξέπησζε αλππαξμέαο ά αλεπΪξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξΪηηεηαη θαηΪ 
ηηο δηαηΪμεηο πεξέ εέζπξαμεο δεκνζέσλ εζφδσλ. Με ηνλ έδην ηξφπν θαη κε ηα έδηα 
κΫζα, εηζπξΪηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΜΣΑ πνπ πξνΫξρνληαη απφ πνηληθΫο ξάηξεο. 

 3. ινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο χκβαζεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
 

Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμ.                   
Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 

 

Αζκρνο (Ο) ΗσΪλλεο ΓηΪρνο 
Γηεπζπληάο 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΤΓ 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα 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: ΔΟΤ Α/Β ΛΑΡΙΑ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 100001994 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Αεροπορικι Βάςθ Λάριςασ, Σζρμα Αγιάσ, Σ.Κ. 

41001  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Επγόσ (Ο) Χαράλαμποσ Αγοραςτόσ 

- Σθλζφωνο: 2410-515475 

- Ηλ. ταχυδρομείο: doy.htaf@haf.gr 

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

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Προμικεια Συροκομικϊν Προϊόντων,  για κάλυψθ αναγκϊν Μονάδων Περιοχισ Λάριςασ 
(110ΠΜ-ΔΑΚ) (CPV: 15542300-2, 15543000-6, 15544000-3, 15551300-8) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Προμικειεσ 

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

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

 

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

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

         ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
         ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.3296/.844                          ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
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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 αρμόδιοι1: 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

                                                 
1
  ΔπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξκνδέσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

2
  ΒιΫπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο νπνέαο ν εηάζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: επηρεηξάζεηο πνπ δελ εέλαη νύηε πνιύ κηθξΫο νύηε κηθξΫο θαη νη νπνέεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνέσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή 
ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο3: 

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:  

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

*+ 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. 

[   ] 

                                                 
3
  Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελ πηζηνπνέεζε. 

4
  Δηδηθφηεξα σο κΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ 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 εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ5   

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

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

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

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

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

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

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

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

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

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

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

και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

                                                 
5
  Δπηζεκαέλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 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 ΧΙΙ 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 καταδίκεσ6 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8  9 · 

3. απάτθ10 · 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ12 · 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι 

                                                 
6
  χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε θαη' 

εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο 
πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
7
  πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
8
  χκθσλα κε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθΫξεηαη σο “δηαθζνξΪ”. 

9
  πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003 γηα ηελ 
θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ φπσο 
νξέδεηαη 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). 
10

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

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (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 νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ 
Πξσηνθόιισλ. 
11

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

θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ εζηθά 
απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα εγθιάκαηνο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαέζην. 
12

  πσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο 

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

 
πνπ 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
13

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

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

οποιουδιποτε προςϊπου14 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία 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): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

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): 

*……+*……+*……+*……+17  

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
18; 

*+ Ναι *+ Όχι  

                                                 
14

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

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο 
θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ) 
15

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
16

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
17

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
18

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

ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε απηάο ηεο δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ 
ελ ιφγσ απφθαζε (Ϊξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαέν εδΪθην) 
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν19: 

*……+ 

                                                 
19

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

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

αςφάλιςθσ20, 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 ;21 

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 

*……+ 
 

                                                 
20

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

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε 
(Ϊξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδΪθην). 
21

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

δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιάο θφξσλ ά αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ θαη’ εμαέξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 
πεξηβΪιινληνο ά/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ, ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ 
πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε 
ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 
73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ζε αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο 
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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): 22 

*……+*……+*……+ 

                                                 
22

  ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 
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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 δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
24: 

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 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

                                                 
23

  πσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2 . 
24

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

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ25  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 27, 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 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

                                                 
25

  Άξζξν 73 παξ. 5. 
26

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

Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
27

  πσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
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προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

*+ Ναι *+ Όχι 

                                                 
28

  Πξβι Ϊξζξν 48. 
29

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

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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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 

ii. Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

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

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

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

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

αναφζρονται30, εκτόσ εάν : 

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

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν31 

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

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

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

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

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

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

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

θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

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

                                                 
30

  Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ. 4250/2014 
31

  Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο (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. 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
 

Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμαλδξνο 
Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 

 

Δπγφο (Ο) ΥαξΪιακπνο Αγνξαζηφο 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Δπσλπκέα Δηαηξεέαο : 
ΑΦΜ - ΓΟΤ : 
ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο : 
ΗΒΑΝ Λνγαξηαζκνχ : 

 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΜ 
ΛΑΞ 

110ΠΜ 
ΛΤΞ 

110ΠΜ 
ΣΡΟΦ. 
110ΠΜ 

ΣΡΟΦ. 
ΓΑΚ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ/ 
ΜΜ 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ(€) 

ΟΛΟΓΡΑ-
ΦΧ 

Φ.Π.Α.  
(%) 

(ΠΟΟ
ΣΟ 
ΦΠΑ  
ΠΟΤ 

ΤΠΑΓΔ
ΣΑΙ) 

1 
ΦΔΣΑ ΠΟΠ 

(ΓΟΥΔΗΟ 15KG) 
KG 1.100 300 5.500 350 7.250     

2 

ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ 
ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

KG 130 - 200 90 420     

3 

ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 
ΜΠΑΣΟΤΝΗ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

KG - - 100 130 230     

4 

ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 
Δ ΦΔΣΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

KG 130 - 450 70 650     

5 

ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ 
ΦΛΤΓΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

KG 130 - - - 130     

6 
ΟΤΓΓΑΡΔΕΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

KG - 200 400 - 600     

7 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

KG 500 600 96 - 1.196     

8 
ΡΧΗΚΖ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

KG 300 - 96 - 396     

9 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΟΑ
ΛΑΣΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

KG - - 48 - 48     

 
                                                                     ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

        ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.3296/.844                   ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
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10 
ΣΤΡΟΑΛΑΣΑ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

2-3KG) 
KG 500 400 96 - 996     

11 

ΓΗΑΟΤΡΣΗ 
ΣΡΑΓΓΗΣΟ 
ΑΓΓΔΛΑΓΗΝΟ 

2% 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

200ΓΡ.) 

ΣΔΜ - - 1.600 - 1.600     

12 

ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ 
ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

KG - - 100 - 100     

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (€)    

ΦΠΑ (€)    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ (€)    

 
 1. ηελ αλσηΫξσ ηηκά ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θξαηάζεηο ππΫξ δεκνζένπ 
0,13468% θαη ε παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο πνζνζηνχ 4%, πνζΪ ηα νπνέα ζα 
παξαθξαηεζνχλ θαηΪ ηελ εμφθιεζε.  

 2. ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ν κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπΪ Ϋμνδα: 

  α. ΜεηαθνξηθΪ, δπγηζηηθΪ, εθθνξησηηθΪ, πΪζεο κνξθάο Ϋμνδα ειΫγρνπ – 
δνθηκψλ θαη ινηπΪ Ϋμνδα, ηα νπνέα απαηηνχληαη κΫρξη ηελ Οξηζηηθά Πνηνηηθά – 
Πνζνηηθά Παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξΪδνζεο. 

  β. ια ηα Ϋμνδα πηζηνπνέεζεο, δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιέζεσλ 
θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξέπησζε απφξξηςεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ ά θαζπζηεξεκΫλσλ παξαδφζεσλ. 

 3. Ζ ηζρχ ηεο πξνζθνξΪο εέλαη ………….. (….) εκΫξεο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
 

Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμαλδξνο 
Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 

 

Δπγφο (Ο) ΥαξΪιακπνο Αγνξαζηφο 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ………………………….. 
ΚαηΪζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο   
………………     ΔΤΡΧ. …………………… 
       ΔΤΡΧ. …………………… 
 Πξνο : (ΑλαγξΪθεηαη ε Τπεξεζέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνέα 
απεπζχλεηαη) 

    
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 
 
- ΄Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθάο επηζηνιάο αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   
…………………(θαη νινγξΪθσο) …………..……….. …….  ζην νπνέν θαη κφλν 
πεξηνξέδεηαη ε ππνρξΫσζά καο, ππΫξ  ηεο εηαηξεέαο 
………………………………………..Γ\λζε………………………………………………
………….γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε απφ απηάλ ησλ φξσλ ηεο κε 
αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα ηελ πξνκάζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ:……..) πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη ην 
νπνέν πνζφ θαιχπηεη ην πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο ζπκβαηηθάο πξν Φ.Π.Α. αμέαο 
………............................ΔΤΡΧ απηάο.  
- Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά 
κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ 
ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε 
εηδνπνέεζά ζαο. 
-  ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζά καο αθνξΪ κφλν ηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ 
επηζηξνθά ηεο ζ’ εκΪο, νπφηε γέλεηαη απηνδέθαηα Ϊθπξε θαη δελ Ϋρεη απΫλαληέ καο 
θακηΪ ηζρχ. 
    -  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ 
δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 

         ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
         ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.3296/.844    ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμαλδξνο 

Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 
 

Δπγφο (Ο) ΥαξΪιακπνο Αγνξαζηφο 
Σκρεο Πξνκεζεηψλ 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 

 α. ια ηα ηπξνθνκηθΪ πξντφληα λα εέλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα, αλΪ εέδνο, ζηνλ Κ.Σ.& Π. Άξζξν 83 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ΤγεηνλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο. 

 β. Πέλαθαο  ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε εηδψλ: 
   

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΜΜ 
ΛΑΞ 

110ΠΜ 
ΛΤΞ 

110ΠΜ 
ΣΡΟΦ. 
110ΠΜ 

ΣΡΟΦ. 
ΓΑΚ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΦΔΣΑ ΠΟΠ (ΓΟΥΔΗΟ 

15KG) 
15542300-2 KG 1.100 300 5.500 350 7.250 

2 
ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 1KG) 
15544000-3 KG 130 - 200 90 420 

3 
ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ 

ΜΠΑΣΟΤΝΗ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 3KG) 

15543000-6 KG - - 100 130 230 

4 
ΣΤΡΗ ΓΚΟΤΝΣΑ Δ 

ΦΔΣΔ (ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15543000-6 KG 130 - 450 70 650 

5 
ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ ΦΛΤΓΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 1KG) 
15543000-6 KG 130 - - - 130 

6 
ΟΤΓΓΑΡΔΕΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 3KG) 
15551300-8 KG - 200 400 - 600 

7 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ (ΤΚΔΤΑΗΑ 

2-3KG) 
15551300-8 KG 500 600 96 - 1.196 

8 
ΡΧΗΚΖ (ΤΚΔΤΑΗΑ 

3KG) 
15551300-8 KG 300 - 96 - 396 

9 
ΜΔΛΗΣΕΑΝΟΑΛΑΣΑ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 2-3KG) 

15551300-8 KG - - 48 - 48 

10 
ΣΤΡΟΑΛΑΣΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 2-3KG) 
15551300-8 KG 500 400 96 - 996 

11 
ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΣΡΑΓΓΗΣΟ 

ΑΓΓΔΛΑΓΗΝΟ 2% 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 200ΓΡ.) 

15551300-8 ΣΔΜ - - 1.600 - 1.600 

12 
ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 1KG) 
15543000-6 KG - - 100 - 100 

 
 γ. Οη αλσηΫξσ πνζφηεηεο εέλαη ελδεηθηηθΫο, δελ εέλαη δεζκεπηηθΫο θαη ν  
πξνκεζεπηάο δε δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε απφ ηελ Π.Α ζε πεξέπησζε κε 
πξνκάζεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηάησλ. Ζ πξνκάζεηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζα 
γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλΫο αλΪγθεο - απαηηάζεηο ηεο Σξνθνδνζέαο θαη ησλ 
Λεζρψλ ησλ ΜνλΪδσλ, ηηο πξνηηκάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 
Ϋθηαθησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ρσξέο λα θαζέζηαηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ 
Τπεξεζέα ε πξνκάζεηα γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ.  
 

        ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
        ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Γ¨ ΣΖ                                         ΒΑΖ ΛΑΡΗΑ 
Φ.831/ΑΓ.3296/.844                    ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
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2. ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 α. H σξέκαλζε ησλ ηπξηψλ πξΫπεη (Άξζξν 83 §1.4) λα γέλεηαη ζε ρψξνπο 
φπνπ ε ζεξκνθξαζέα δελ ζα εέλαη θαηψηεξε ησλ +100oC θαη ζα ππΪξρεη θαηΪιιειε 
γηα θΪζε ηχπν ηπξηνχ πγξνκεηξηθά θαηΪζηαζε. O ρξφλνο σξέκαλζεο εμαξηΪηαη απφ 
ηελ θαηεγνξέα ηνπ ηπξηνχ: 

  (1) Σα πνιχ ζθιεξΪ, ηα ζθιεξΪ θαη ηα εκέζθιεξα ηπξηΪ γηα λα 
ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξέκαλζά ηνπο πξΫπεη λα παξακεέλνπλ γηα ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) 
κάλεο ζηηο παξαπΪλσ ζπλζάθεο, 

  (2) Σα καιαθΪ ηπξηΪ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξέκαλζά ηνπο πξΫπεη 
λα παξακεέλνπλ ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) κάλεο.  

 β. πλζάθεο απνζάθεπζεο ησλ ψξηκσλ ηπξηψλ (Άξζξν 83 §1.5) κΫρξη ηε 
δηΪζεζά ηνπο ζηελ θαηαλΪισζε: 

  (1) Πνιχ ζθιεξΪ, ζθιεξΪ, εκέζθιεξα ηπξηΪ: ζε θιηκαηηδφκελνπο 
ζαιΪκνπο κε αλαθπθινχκελν Ϋληνλν ξεχκα αΫξα, ζεξκνθξαζέαο απφ 0νC Ϋσο 
+100νC θαη πγξνκεηξηθάο θαηΪζηαζεο απφ 75 Ϋσο 85%,  

  (2) ΜαιαθΪ ηπξηΪ: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιΪκνπο κε αλαθπθισκΫλν 
κΫηξην ξεχκα αΫξα, ζεξκνθξαζέαο 00νC Ϋσο +20νC θαη πγξνκεηξηθάο θαηΪζηαζεο 
απφ 85 Ϋσο 95 %. Δμαηξνχληαη ηα ζπζθεπαζκΫλα ζε ζπζθεπαζέεο αδηαπΫξαζηεο απφ 
πγξαζέα π.x. κεηαιιηθΪ δνρεέα, ηα νπνέα απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο ζαιΪκνπο 
ζεξκνθξαζέαο 0νC Ϋσο +20νC.  

 γ. ΔπηηξΫπεηαη ε επΪιεηςε, ε εκβΪπηηζε ά ν ςεθαζκφο κφλν ηεο επηθΪλεηαο 
ησλ ζθιεξψλ, ησλ εκέζθιεξσλ θαη εκηκαιαθψλ ηπξηψλ κε λαηακπθέλε ά πηκαξηζέλε 
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ηπξέ πνπ δηαηέζεηαη ζηελ θαηαλΪισζε: 

  (1) Θα δηαπηζηψλεηαη απνπζέα λαηακπθέλεο ζε βΪζνο 5 mm. 

  (2) Σν θαηΪινηπν ηεο λαηακπθέλεο δελ ζα ππεξβαέλεη ην 1mg/dm2 
επηθαλεέαο. 

 δ. Σν ηπξέ ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο θαη λα Ϋρεη 
παξαρζεέ κε γΪια  πξφβεην ά κεέγκα απηνχ κε γέδηλν θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο.  

 ε. Σν γΪια πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ παξαζθεπά «ΦΔΣΑ» (FETA) 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 83 πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο εμάο πξνυπνζΫζεηο: 

  (1) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γέδηλν γΪια δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην 30% 
θαηΪ βΪξνο. 

  (2) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6% 
θαηΪ βΪξνο. 

  (3) Σν pΖ ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 6,5. 

  (4) Ζ πάμε ηνπ γΪιαθηνο πξΫπεη λα γέλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ 
Ϊκειμε. Σν γΪια κΫρξη ηελ πάμε δηαηεξεέηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο. 

  (5) Σν γΪια πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ θπιΫο πξνβΪησλ θαη αηγψλ 
παξαδνζηαθΪ εθηξεθφκελεο θαη πξνζαξκνζκΫλεο ζηελ πεξηνρά παξαζθεπάο ηεο 
«ΦΔΣΑ» (FETA) θαη ε δηαηξνθά ηνπο πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζηε ρισξέδα ηεο ελ ιφγσ 



 «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ»                                 
 ΑΓΑΜ: 

ΑΓΑ:  
 
 

46 

 

πεξηνράο. 

  (6) Σν γΪια πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ ακΫιμεηο, πνπ γέλνληαη 10 εκΫξεο 
ηνπιΪρηζηνλ κεηΪ ηνλ ηνθεηφ. 

  (7) Σν γΪια πξΫπεη λα εέλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιάξεο. 

  (8) Σν γΪια πξΫπεη λα εέλαη λσπφ ά παζηεξησκΫλν. 

  (9) Σν γΪια λα ραξαθηεξέδεηαη απφ απνπζέα αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθΪ 
ηξνπνπνηεκΫλσλ πιηθψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπά «ΦΔΣΑ» (FETA) απφ Ϊιιν εέδνο γΪιαθηνο, πιελ ησλ 
αλσηΫξσ θαζνξηδνκΫλσλ. 

 ζη. Σα πνιχ ζθιεξΪ, ηα ζθιεξΪ θαη ηα εκέζθιεξα ηπξηΪ επηηξΫπεηαη λα 
δηαηέζεληαη θαη ζαλ πξνζπζθεπαζκΫλα ηξηκκΫλα ηπξηΪ (Άξζξν 83 Δλφηεηα Α § 1.9) κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηπξηΪ απηΪ λα πιεξνχλ ηνπο παξαθΪησ φξνπο:  

  (1) Να εέλαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθΫο δηαηΪμεηο ησλ ηπξηψλ θαη ηηο εηδηθΫο 
δηαηΪμεηο ησλ ηπξηψλ απφ ηα νπνέα πξνΫξρνληαη (ελφηεηα A παξΪγξαθνο 1 Ϋσο θαη 
1.8 ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν ) 

  (2) Σν θαζαξφ βΪξνο ηoπο λα αλαγξΪθεηαη ζηε ζπζθεπαζέα  

  (3) Ζ ζπζθεπαζέα λα εέλαη πιαζηηθά αεξνζηεγάο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν 
ά θηικ πνπ Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ην ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξΫπεηαη απφ ηνλ Κ.T.Π. 

  (4) Σα ηξηκκΫλα ηπξηΪ λα εέλαη απαιιαγκΫλα απφ ηελ επηδεξκέδα ηoπ 
ηπξηνχ (απαγνξεχεηαη ε παξνπζέα oπoηoπδάπoηε ζπζηαηηθνχ επηθΪιπςεο ηεο 
επηδεξκέδαο ησλ ηπξηψλ π.x. παξαθέλεο, ρξσκΪησλ, λαηακπθέλεο θ.ιπ.) 

  (5) Οη ελδεέμεηο ζηε ζπζθεπαζέα λα εέλαη έδηεο κε ηηο ελδεέμεηο ηνπ ηπξηνχ 
απφ ην νπνέν πξνΫξρνληαη θαη κε ηελ πξνζζάθε ηεο θξΪζεο «ηξηκκΫλν ηπξέ». 

 δ. Σν ζθιεξφ ηπξέ, λα εέλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηφ νξέδεηαη ζηνλ 
Κψδηθα Σξνθέκσλ Πφησλ & ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεο Άξζξν 83 Δλφηεηα Α §1.7 
θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο 
δηαηΪμεηο. Να Ϋρεη παξαζθεπαζζεέ απφ λσπφ ά παζηεξησκΫλν γΪια, απνπζέα 
αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλσλ πιηθψλ, κεηΪ απφ νμπγαιαθηηθά δχκσζε 
κε ηελ επελΫξγεηα ππηηΪο ά Ϊιισλ ελδχκσλ νη θαιιηΫξγεηεο βαθηεξέσλ, ε σξέκαλζε 
δε λα Ϋρεη γέλεη ζηνπο 12-14ν C κε ζρεηηθά πγξαζέα 85-90% θαη γηα (3) ηνπιΪρηζηνλ 
κάλεο. 

 ε. Ζκέζθιεξν ηπξέ ηχπνπ ΚΑΔΡΗ ΜΠΑΣΟΤΝΗ ησλ 3 Kgr πεξέπνπ, λα εέλαη 
πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηά νξέδεηαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ Πφησλ & 
ΑληηθεηκΫλσλ Κνηλάο Υξάζεο θαη λα Ϋρεη παξαρζεέ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
θηεληαηξηθΫο θαη πγεηνλνκηθΫο δηαηΪμεηο. Να Ϋρεη παξαζθεπαζζεέ απφ λσπφ ά  
παζηεξησκΫλν γΪια, απνπζέα αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλσλ πιηθψλ, 
κεηΪ απφ νμπγαιαθηηθά δχκσζε θαη λα πξνΫξρεηαη απφ σξέκαλζε ηνπ πάγκαηνο, 
κεηΪ ηελ  απαιιαγά ηνπ απφ ην ηπξφγαιν, κε ηελ επελΫξγεηα ππηηΪο ά Ϊιισλ 
ελδχκσλ, ε σξέκαλζε δε λα Ϋρεη ζπκπιεξψζεη ηνπο ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο θαη 
λα Ϋρεη γέλεη ζε ρψξνπο θαη ζπλζάθεο ηΫηνηεο πνπ λα ραξαθηεξέδνπλ ην εέδνο. 

 ζ. ζα εέδε δελ πιεξνχλ ηηο πην πΪλσ ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο επηζηξΫθνληαη 
θαη αληηθαζέζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
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Γηαθάξπμεο.  

 

3. ΤΚΔΤΑΙΑ 

 α. Γηα ηα πνιχ ζθιεξΪ, ηα ζθιεξΪ θαη ηα εκέζθιεξα ηπξηΪ πνπ επηηξΫπεηαη 
λα δηαηέζεληαη θαη ζαλ πξνζπζθεπαζκΫλα ηξηκκΫλα ηπξηΪ ε ζπζθεπαζέα πξΫπεη λα 
εέλαη πιαζηηθά αεξνζηεγάο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ά θηικ πνπ Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ην 
ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξΫπεηαη απφ ηνλ Κ.T.Π. 

 β. ηα κΫζα ζπζθεπαζέαο πνπ ζα πεξηΫρνληαη ηα πξντφληα, ζα αλαγξΪθνληαη 
ζηελ Διιεληθά γιψζζα νη ελδεέμεηο φπσο απηΫο θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 11 ηνπ 
Κ.T.Π. θαη ζηηο επηκΫξνπο παξαγξΪθνπο ηoπ Ϊξζξνπ 83 (γεληθΫο δηαηΪμεηο γηα ηα 
ηπξηΪ απφ γΪια, κε σξέκαλζε) θαη επηπιΫνλ: 

– θαηεγνξέα ηπξηνχ, 

– εέδνο ά εέδε γΪιαθηνο (πνζνζηΪ) πνπ παξαζθεπΪζζεθε ην ηπξέ, 

– ειΪρηζην ιέπνο (ππνινγηζκΫλν ζε μεξά νπζέα), 

– κΫγηζηε πγξαζέα, 

– εκεξνκελέα παξαγσγάο, 

– εκεξνκελέα ειΪρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο, 

– ρψξα πξνΫιεπζεο – παξαγσγάο ηνπ ηπξηνχ, 

– Ϋδξα ηπξνθνκεένπ παξαζθεπάο ηπξηνχ (κφλν γηα ηα ΠαξαδνζηαθΪ ηπξηΪ), 

– πνζνζηφ Ϊιαηνο, 

–πξφζζεηα, εέηε Ϋρoπλ πξνζηεζεέ ζηε κΪδα ηνπ ηπξηνχ εέηε ππΪξρνπλ ζηελ 
επηδεξκέδα ηνπ ηπξηνχ θαη κε ηηο πξνυπνζΫζεηο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 
11 ηνπ Κ.T. & Π θαη επέζεο κε νδεγέεο, φπνπ ρξεηΪδνληαη.  

Ήηνη: 

- Σν πξντφλ. 

- Σελ ΠξνΫιεπζε. 

- Σελ επσλπκέα θαη ηελ Ϋδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηά. 

- Σν θαζαξφ βΪξνο ηνπ πεξηερνκΫλνπ. 

- Σελ εκεξνκελέα παξαγσγάο θαη ιάμεσο. 

- Σα δχν πξψηα γξΪκκαηα ηεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ 
κΫζνπ ζπζθεπαζέαο. 

Οη ινηπΫο ππνρξεσηηθΫο ελδεέμεηο ζα εέλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ.7 
ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 81/93, ε δε ζάκαλζε λα εέλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηΪμεηο 
ζάκαλζεο ησλ ηξνθέκσλ: 

• Οδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα 
πξνζΫγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθΪ κε ηελ επηζάκαλζε, ηελ 
παξνπζέαζε θαη ηε δηαθάκηζε ησλ ηξνθέκσλ Οδεγέα 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο. 
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• Οδεγέα 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2001/101/ΔΚ 
φζνλ αθνξΪ ηελ εκεξνκελέα, απφ ηελ πΪξνδν ηεο νπνέαο θαη κεηΪ απαγνξεχεηαη ην 
εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγέα 2000/13/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

• Οδεγέα 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο 
Ννεκβξένπ 2003, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξΪ ηελ 
αλαγξαθά ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθέκσλ. 

• Οδεγέα 2008/5/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηελ αλαγξαθά, ζηελ επηζάκαλζε νξηζκΫλσλ 
ηξνθέκσλ, ππνρξεσηηθψλ ελδεέμεσλ πΫξαλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ νδεγέα 
2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 

• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξένπ 2011 ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ 
γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηΫο, ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
1925/2006 θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 
90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο νδεγέαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο, ηεο νδεγέαο 
2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ησλ νδεγηψλ ηεο 
Δπηηξνπάο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο 
Δπηηξνπάο. Ζ επηθΪιπςε ησλ ηπξηψλ ( Γ. ΓεληθΫο δηαηΪμεηο γηα ηα ηπξηΪ § 2.β) κπνξεέ 
λα εέλαη απφ θεξέ κειηζζψλ, ζθιεξά παξαθέλε ά Ϊιιεο χιεο πνπ γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξΫπεη λα ηχρνπλ Ϋγθξηζεο ηνπ ΑΥ θαη θαηΪ πεξέπησζε, ηνπ ΔΟΦ 
ά ηνπ ΚΔΤ. 

 

4. ΜΔΣΑΦΟΡΑ – ΓΙΑΝΟΜΗ – ΓΙΑΘΔΗ 

 α. Ζ απνζάθεπζε θαη ε κεηαθνξΪ λα πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. Ϊξζξα 61, 62, 62α, 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλάο 
ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9. 
 β. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηά κΫζα κεηαθνξΪο ησλ εηδψλ 
ζηηο ΜνλΪδεο, πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα, θαηΪιιεια γηα κεηαθνξΪ 
ηξνθέκσλ, κε ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθά θαη ςπθηηθά ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ 
εέδνπο πνπ κεηαθΫξνπλ. Σα κεηαθνξηθΪ κΫζα πξΫπεη λα εέλαη εθνδηαζκΫλα κε 
Βεβαέσζε Καηαιιειφηεηαο Οράκαηνο απφ Τγεηνλνκηθάο πιεπξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη 
απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγεέαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα 
Κπθινθνξέαο Οράκαηνο ΜεηαθνξΪο, ε νπνέα εθδέδεηαη απφ ηηο θαηΪ ηφπνπο 
ΚηεληαηξηθΫο Τπεξεζέεο. Ζ ηάξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξΪο ησλ 
πξντφλησλ, απνηειεέ απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ πξνκεζεπηά. 
 γ. Σα παξαπΪλσ πξντφληα ζα πξνΫξρνληαη απφ εγθεθξηκΫλεο ςπθηηθΫο 
εγθαηαζηΪζεηο, ζα κεηαθΫξνληαη κε εγθεθξηκΫλα απηνθέλεηα – ςπγεέα εθνδηαζκΫλα κε 
θαηαγξαθηθΪ ζεξκφκεηξα θαη ζα εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα. 
 
5. ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ 

 α. Σα ηπξνθνκηθΪ πξντφληα θαηΪ ηε παξΪδνζε ζα πιεξνχλ ηηο εθΪζηνηε 
ηζρχνπζεο ΚνηλνηηθΫο θαη ΔζληθΫο δηαηΪμεηο (ηελ Κηεληαηξηθά θαη Τγεηνλνκηθά 
λνκνζεζέα, ηηο ΑγνξαλνκηθΫο ΓηαηΪμεηο) θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ.  
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 β. Οη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζα εέλαη ηκεκαηηθΫο θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
εληφο 24 σξψλ, θαζεκεξηλΪ θαη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη ΚπξηαθΫο – Αξγέεο, 
απφ ηελ ηνπνζΫηεζε παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο) ζηηο Γηαρεηξέζεηο  

 γ. Χο ψξα παξΪδνζεο νξέδεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 08:00 π.κ. Ϋσο 
12:00 π.κ. 

 δ. Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ζα γέλεηαη απφ αξκφδηα ηξηκειά επηηξνπά, ε νπνέα θαη ζα πξνβαέλεη ζε 
φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ζχκβαζε ειΫγρνπο. Ζ αλσηΫξσ επηηξνπά ζα 
ειΫγρεη  ηε ζπκθσλέα ησλ εηδψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζα βεβαηψλεη απηνδέθαηα, κε ηελ νπηζζνγξΪθεζε ηνπ αληέζηνηρνπ Γειηένπ 
Απνζηνιάο ά Σηκνινγένπ, ηελ απνδνρά φηη ην εέδνο εέλαη θαηΪιιειν θαη φηη κπνξεέ λα 
παξαιεθζεέ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ. ε πεξέπησζε πνπ ην εέδνο παξνπζηΪδεη 
απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε επηηξνπά ζα εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςά 
ηνπ, αλαθΫξνληαο απαξαηηάησο ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιέζεηο ηνπ 
απνξξηπηφκελνπ εέδνπο. 

 ε. Ο πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξαδέδεη ηα ηξφθηκα σο πξνο ην 
εέδνο θαη ηελ πνζφηεηα,  ζχκθσλα κε ηε δνζεέζα παξαγγειέα, φπσο επέζεο θαη λα 
παξΫρεη ζηελ επηηξνπά παξαιαβάο θΪζε πιεξνθνξέα θαη ζηνηρεέν πνπ ζα ηεο 
δεηεέηαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εέδνπο. 

  
6. ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 
1. Κ.Σ.Π. Άξζξν 83. 
2. ΔΚ 2377/1990 θαη ηξνπνπνηάζεηο. 
3. Π.Γ. 56/21-2-1995 «πκκφξθσζε ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο Οδεγέεο 
92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ πεξέ ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ πνπ 
δηΫπνπλ ηελ παξαγσγά θαη εκπνξέα γΪιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βΪζε ην γΪια» (ΦΔΚ 
45/27-2-95 η. Α’. 
4. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΌ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 28εο Ηαλνπαξένπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ 
αξρψλ θαη απαηηάζεσλ ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ έδξπζε ηεο 
Δπξσπατθάο Αξράο γηα ηελ ΑζθΪιεηα ησλ Σξνθέκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ 
ζε ζΫκαηα αζθαιεέαο ησλ ηξνθέκσλ. 
5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκΫλα ηξφθηκα θαη 
δσνηξνθΫο. 
6. ΚΑΝΟΝΗΜ (ΔΚ) ΑΡΗΘ. 1935/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 27εο Οθησβξένπ 2004 ζρεηηθΪ κε ηα πιηθΪ θαη αληηθεέκελα 
πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηΪξγεζε ησλ 
νδεγηψλ 80/590/ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ. 
7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλάο Σξνθέκσλ- πξνο αληηθαηΪζηαζε ηεο 
93/43 νδεγέαο (ΔΟΚ). 
8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 
9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 ηεο 29εο Απξηιένπ 2004, γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
εηδηθψλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ επέζεκσλ ειΫγρσλ ζηα πξντφληα δσηθάο 
πξνΫιεπζεο πνπ πξννξέδνληαη γηα θαηαλΪισζε απφ ηνλ Ϊλζξσπν. 
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10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηε δηελΫξγεηα επηζάκσλ ειΫγρσλ ηεο 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζέα πεξέ δσνηξνθψλ θαη ηξνθέκσλ θαη πξνο ηνπο 
θαλφλεο γηα ηελ πγεέα θαη ηελ θαιά δηαβέσζε ησλ δψσλ. 
11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2074/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 
2005 γηα ζΫζπηζε κΫηξσλ εθαξκνγάο γηα νξηζκΫλα πξντφληα βΪζεη ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη γηα ηελ νξγΪλσζε επέζεκσλ ειΫγρσλ βΪζεη ησλ θαλνληζκψλ 
(ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/ 2004, γηα ηελ παξΫθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνέεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 
(ΔΚ) αξηζ. 854/2004. 
12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 15εο Ννεκβξένπ 
2005 πεξέ κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα. 
13. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 23εο Φεβξνπαξένπ 2005 γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινέπσλ 
θπηνθαξκΪθσλ κΫζα ε πΪλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθΫο θπηηθάο θαη δσηθάο 
πξνΫιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο νδεγέαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ. 
14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 Γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ 
ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ηξνθέκσλ. 
15. Τπ΄αξηζκ. 261611/07.03.2007 (ΦΔΚ 406/Β/22.03.2007) Κνηλά Τπνπξγηθά 
Απφθαζε «Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ 
ηνπ Καλ. (ΔΚ) 510/2006 ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαξηένπ 2006 γηα ηελ πξνζηαζέα 
ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ θαη ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1898/2006 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο 
Γεθεκβξένπ 2006 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ 
θαλνληζκνχ ππ΄αξηζκ. 510/2006 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ γεσγξαθηθψλ ελδεέμεσλ θαη 
ησλ νλνκαζηψλ πξνΫιεπζεο ησλ γεσγξαθηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθέκσλ», φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ ππ΄αξηζκ. 290398/11.04.2008 (ΦΔΚ 694/Β/21.04.2008) 
Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη ηζρχεη.  
16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1881/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 
2006 γηα θαζνξηζκφ κΫγηζησλ επηηξεπηψλ επηπΫδσλ γηα νξηζκΫλεο νπζέεο νη νπνέεο 
επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 
17. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1662/2006 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 6εο Ννεκβξένπ 2006 
γηα ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα 
ηξφθηκα δσηθάο πξνΫιεπζεο. 
18. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 5εο Γεθεκβξένπ 
2007 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπάο πεξέ 
κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξέσλ γηα ηα ηξφθηκα. 
19. ΟΓΖΓΗΑ 2007/68/ΔΚ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 27εο Ννεκβξένπ 2007 γηα ηελ 
ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗΗα ηεο νδεγέαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ νξηζκΫλα ζπζηαηηθΪ ηξνθέκσλ . 
20. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1019/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Οθησβξένπ 
2008 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ηελ πγηεηλά ησλ ηξνθέκσλ. 
21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1020/2008 γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλάο γηα ηα 
ηξφθηκα αλαγλψξηζεο, ην λσπφ γΪια θαη ηα γαιαθηνθνκηθΪ πξντφληα. 
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22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 149/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 29εο Ηαλνπαξένπ 2008 
γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ κε ηε ζΫζπηζε ησλ παξαξηεκΪησλ ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξέσλ θαηαινέπσλ ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 
παξΪξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ. 
23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 273/2008 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 5εο Μαξηένπ 2008 γηα ηε 
ζΫζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγάο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1255/1999 ηνπ 
πκβνπιένπ, φζνλ αθνξΪ ηηο κεζφδνπο αλΪιπζεο θαη πνηνηηθάο αμηνιφγεζεο ηνπ 
γΪιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 
24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1162/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 30άο Ννεκβξένπ 
2009 ζρεηηθΪ κε ηε ζΫζπηζε κεηαβαηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ εθαξκνγά ησλ θαλνληζκψλ 
(ΔΚ) αξηζ. 853/2004, (ΔΚ) αξηζ. 854/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 
25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 10/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 14εο Ηαλνπαξένπ 2011 
γηα ηα πιαζηηθΪ πιηθΪ θαη αληηθεέκελα πνπ πξννξέδνληαη λα Ϋξζνπλ ζε επαθά κε 
ηξφθηκα. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 

 
 

Αλζζγφο (Ο) ΟπγηΪξνο ΑιΫμ.                   
Δπηηειάο Πξνκεζεηψλ 

 

Αζκρνο (Ο) ΗσΪλλεο ΓηΪρνο 
Γηεπζπληάο 
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    Άξζξν 1ν    :   Γεληθνέ  ξνη 

    Άξζξν 2ν    :   Πεξηγξαθά – Σηκά  ΑληηθεηκΫλνπ – Κξαηάζεηο  

    Άξζξν 3ν    :   Πιεξσκά – ΓηθαηνινγεηηθΪ 

    Άξζξν 4ν    :   Κάξπμε Πξνκεζεπηά σο Δθπηψηνπ   

    Άξζξν 5ν    :   Κπξψζεηο ζε ΒΪξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα 

    Άξζξν 6ν    :   Δμαέξεζε Δπηβνιάο Κπξψζεσλ 

    Άξζξν 7ν    :   Δγγπάζεηο 

    Άξζξν 8ν   :   ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο – Παξνρά  Δγγπάζεσλ θ.ι.π 

    Άξζξν 9ν    :   Υξφλνο ΠαξΪδνζεο 

    Άξζξν 10ν    :   ΠαξΪδνζε – Παξαιαβά Δηδψλ 

    Άξζξν 11ν  :   Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηά 

    Άξζξν 12o  :   ΔηζπξΪμεηο ΓηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ 

    Άξζξν 13o  :   ΓηΪξθεηα ηεο χκβαζεο  

    Άξζξν 14o  :   Λχζε θαη Σξνπνπνέεζε χκβαζεο  

    Άξζξν 15o  :   Αλαπξνζαξκνγά Σηκψλ 

    Άξζξν 16o  :   Οινθιάξσζε χκβαζεο 
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ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΓΟΤ Α/Β ΛΑΡΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΣΖΛ.  :  2410 515475 

FAX   :  2410 515477 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ  ΤΜΒΑΖ: …/19 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ 
ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΑΡΗΑ (110ΠΜ-ΓΑΚ) 

  
               ηε ΛΪξηζα ζάκεξα ………… ζηα Γξαθεέα ηεο ΓΟΤ ΑΒ ΛΪξηζαο/Σκ. 
Πξνκεζεηψλ νη ππνγεγξακκΫλνη ……………………….. ΔπηηειΪξρεο ΑΣΑ, σο 
εθπξφζσπνο ηεο Π.Α. θαη ε εηαηξεέα «…………………………..» ΑΦΜ 
…………………. πνπ εθπξνζσπεέηαη απφ ηνλ…..……………………… κε Α.Γ.Σ. 
……………,Πφιε ………………..Οδφο …………………Αξηζκ. …………Σ.Κ. ………… 
Σει. ……………… – FAX. ………………. ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδΫρζεθαλ, ν 
πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ εθηεζεέζα ηδηφηεηΪ ηνπ, ηελ αλΪζεζε ζην 
δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμάο “Πξνκεζεπηά”, ηελ πξνκάζεηα ησλ εηδψλ φπσο 
αλαθΫξνληαη ιεπηνκεξψο ζην Ϊξζξν δχν (2) ηεο ζχκβαζεο.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ»                                 
 ΑΓΑΜ: 

ΑΓΑ:  
 
 

55 

 

Άξζξν 1ν 

Γεληθνέ Όξνη 

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

 

Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθά - Σηκά ΑληηθεηκΫλνπ - Κξαηάζεηο 

1. Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα 
ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ησλ ΜνλΪδσλ Πεξηνράο ΛΪξηζαο 
(110ΠΜ - ΓΑΚ) , σο εμάο: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV ΜΜ 
ΛΑΞ 

110ΠΜ 
ΛΤΞ 

110ΠΜ 
ΣΡΟΦ 
110ΠΜ 

ΣΡΟΦ 
ΓΑΚ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ/ ΜΜ 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ(€) 

1 
ΦΔΣΑ ΠΟΠ 
(ΓΟΥΔΗΟ 

15KG) 
15542300-2 KG 1.100 300 5.500 350 7.250   

2 

ΚΛΖΡΟ 
ΣΤΡΗ ΣΡΗΜΜΑ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

1KG) 

15544000-3 KG 130 - 200 90 420   

3 

ΣΤΡΗ 
ΓΚΟΤΝΣΑ 

ΜΠΑΣΟΤΝΗ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

3KG) 

15543000-6 KG - - 100 130 230   

4 

ΣΤΡΗ 
ΓΚΟΤΝΣΑ Δ 

ΦΔΣΔ 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

1KG) 

15543000-6 KG 130 - 450 70 650   

5 

ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ 
ΦΛΤΓΔ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15543000-6 KG 130 - - - 130   

6 
ΟΤΓΓΑΡΔΕΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

15551300-8 KG - 200 400 - 600   

7 
ΣΕΑΣΕΗΚΗ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

15551300-8 KG 500 600 96 - 1.196   

8 
ΡΧΗΚΖ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
3KG) 

15551300-8 KG 300 - 96 - 396   

9 

ΜΔΛΗΣΕΑΝΟ
ΑΛΑΣΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

15551300-8 KG - - 48 - 48   

10 
ΣΤΡΟΑΛΑΣ

Α 
15551300-8 KG 500 400 96 - 996   
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(ΤΚΔΤΑΗΑ 
2-3KG) 

11 

ΓΗΑΟΤΡΣΗ 
ΣΡΑΓΓΗΣΟ 
ΑΓΓΔΛΑΓΗΝΟ 

2% 
(ΤΚΔΤΑΗΑ 

200ΓΡ.) 

15551300-8 ΣΔΜ - - 1.600 - 1.600   

12 

ΠΑΡΜΔΕΑΝΑ 
ΣΡΗΜΜΑ 

(ΤΚΔΤΑΗΑ 
1KG) 

15543000-6 KG - - 100 - 100   

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (€)  

 
ΦΠΑ (€)  

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ (€)  

 

 
 2. ηηο ηηκΫο δελ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ν πξνβιεπφκελνο Φ.Π.Α, πνπ 
επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζέα. 

 3.  ΚαηΪ ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηά ζα παξαθξαηεέηαη Φφξνο 
Δηζνδάκαηνο πνζνζηνχ 4% (αγαζΪ), ν νπνένο ππνινγέδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο 
ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ αγαζψλ, άηνη ζην πνζφ κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ ππΫξ ηξέησλ 
θξαηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.4254/2014. 

 4. ηηο παξαπΪλσ ηηκΫο πεξηιακβΪλνληαη νη λφκηκεο θξαηάζεηο (0,13468%), 
νη νπνέεο ζα παξαθξαηεζνχλ εθΪπαμ θαηΪ ηελ εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ ηηκνινγένπ γηα 
ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:  

  α. ΤπΫξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 
375 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην Ϊξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19. 

  β. Υαξηφζεκν 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 0,00042% 
(0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηεο ππ΄αξηζκ. 5143/11-12-
2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

  γ.  ΤπΫξ Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 0,06%, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ΄ Αξ. 
1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, ΓηαθΪλεηαο θαη 
Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

  δ. ΤπΫξ ραξηνζάκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζάκνπ 
ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηεο ππ΄ 
Αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
ΓηαθΪλεηαο θαη Αλζξσπέλσλ ΓηθαησκΪησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 

 5. ΠιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ν πξνκεζεπηάο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπΪ 
Ϋμνδα:  
  α. ΜεηαθνξηθΪ, εγθαηΪζηαζεο θαη επέδεημεο ιεηηνπξγέαο ηεο ζπζθεπάο, 
δπγηζηηθΪ, εθθνξησηηθΪ, πΪζεο κνξθάο Ϋμνδα ειΫγρνπ - δνθηκψλ θαη ινηπΪ Ϋμνδα, ηα 
νπνέα απαηηνχληαη κΫρξη ηελ Οξηζηηθά Πνηνηηθάο θαη Πνζνηηθάο Παξαιαβά ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξΪδνζεο. 
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  β. ια ηα Ϋμνδα πηζηνπνέεζεο, δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιέζεσλ, 
θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξέπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ ά 
θαζπζηεξεκΫλσλ παξαδφζεσλ. 

  γ. ΚΪζε θξπθφ Ϋμνδν ην νπνέν δελ πξνζδηνξέζζεθε ζηελ πξνζθνξΪ 
ηνπ πξνκεζεπηά. 

 6. Ζ ζπλνιηθά δαπΪλε αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ ........................................ 

 7. Ζ αλσηΫξσ ζπλνιηθά δαπΪλε εέλαη ελδεηθηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά γηα ηελ 
Π.Α, θαζφζνλ νη ηειηθΫο παξαγγειέεο ζα γέλνληαη αλΪινγα κε ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο 
ηεο ΜνλΪδαο, ελψ νη πξνκεζεπηΫο δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκέσζε απφ ην 
Γεκφζην (Π.Α), ζε πεξέπησζε κε πξνκάζεηαο ζπγθεθξηκΫλσλ πνζνηάησλ ησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εηδψλ, εθφζνλ νη αλΪγθεο ηεο 
Τπεξεζέαο επηβΪιινπλ απηφ. 

Άξζξν  3ν 

Πιεξσκά – ΓηθαηνινγεηηθΪ 

 1. Ζ πιεξσκά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζα δηελεξγεέηαη ππφ ηηο εμάο 
πξνυπνζΫζεηο: 

  α. ΜεηΪ ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξΫρεη πεξέπησζε παξαιαβάο 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ά πεξέπησζε επηβνιάο πξνζηέκσλ ά Ϊιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

  β. Θα Ϋρνπλ θαηαινγηζηεέ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ 
Πξνκεζεπηά ζε πεξέπησζε παξαιαβάο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε παξεθθιέζεηο ά 
θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ά παξαβέαζεο ινηπψλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο. 

  γ. Ο πξνκεζεπηάο ζα Ϋρεη πξνζθνκέζεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
χκβαζε δηθαηνινγεηηθΪ. 

 2. Ο θφξνο πξνζηηζΫκελεο αμέαο (Φ.Π.Α) βαξχλεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 3. Δηδηθφηεξα, ε πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά ζα δηελεξγεέηαη απφ ην Σακεέν ηεο 
Γηεχζπλζεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειΫγρνπ – Ϋγθξηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην Σκ. 
Δθκεηαιιεχζεσλ. Ζ πιεξσκά ζα γέλεηαη εέηε απζεκεξφλ ά εβδνκαδηαέσο, εέηε  
ζπγθεληξσηηθΪ αλΪ δεθαπελζάκεξν ά κεληαέσο κε απεπζεέαο πιεξσκά απφ ην 
Σακεέν ά κε θαηΪζεζε ησλ ρξεκΪησλ ζε ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηά, σο εμάο: 

  α. Ο πξνκεζεπηάο, θαηΪ ηελ παξΪδνζε εηδψλ ζηηο Γηαρεηξέζεηο 
Σξνθνδνζέαο θαη ζηηο ΛΫζρεο, ζα εθδέδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ - δειηέν 
απνζηνιάο κε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο φρη λσξέηεξα απφ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηεο 
χκβαζεο. Σφζν ζηα Σηκνιφγηα, φζν θαη ζηα Γειηέα Απνζηνιάο ζα πξΫπεη λα 
αλαγξΪθεηαη πιάξσο ε πεξηγξαθά ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ (εέδνο θαη ηεκΪρηα 
αλΪ εέδνο) ζε πιάξε αληηζηνηρέα κε απηΪ πνπ παξαδέδνληαη. 

  β. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέδεη: 

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγέα «γηα 
είζπξαμε ρξεκάησλ από Φνξείο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο». 
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   (2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε 
αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη 
ελάκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο). 

   (3) ΛνηπΪ πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαθάξπμε δηθαηνινγεηηθΪ. 

 4. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεέ ιφγν ιχζεσο 
ηεο ζχκβαζεο.  

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

 6. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ. 

  β. ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο ν ρξφλνο θαζπζηΫξεζεο ηεο 
πιεξσκάο νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ 
αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε Ϋθπησζε ιφγσ ησλ 
απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θ.ιπ.). 

  

Άξζξν 4ν 

Κάξπμε  Πξνκεζεπηά σο Δθπηώηνπ  

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

 2. ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 
επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ (ΔΟΔ), 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

  α. Οιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

  β. Γχλαηαη λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο ά νξηζηηθφο απνθιεηζκφο  ηνπ 
αλαδφρνπ  απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξΫσλ, πνπ αλαθΫξνληαη ζην πεδέν 
εθαξκνγάο ηνπ Ν.4412/16 θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74. 
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Άξζξν 5ν 

Κπξώζεηο ζε ΒΪξνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ ΦνξΫα 

 1. ε πεξέπησζε πνπ ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε δελ παξαδνζνχλ εληφο ησλ 
νξηζζΫλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβΪιινληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα νη 
πξνβιεπφκελεο ζην Ϊξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 

 2.  ζνλ αθνξΪ ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα πξνο ηνπο 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγέαο θαη ηηο ππνδεέμεηο ησλ νξγΪλσλ ηεο ΜνλΪδαο, Ϋγγξαθε 
ζχζηαζε, ελψ ζε πεξέπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβΪζεσλ, ε ΜνλΪδα δχλαηαη 
λα εηζεγεζεέ πξνο ηε Γηεχζπλζε, ηελ θάξπμε ηνπ πξνκεζεπηά σο Ϋθπησηνπ. 

 3.  ε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηνλ επέζεκν Ϋιεγρν θαηφπηλ καθξνζθνπηθάο ά 
κηθξνζθνπηθάο εμΫηαζεο δηαπηζησζνχλ επξάκαηα ηα νπνέα δελ επεξεΪδνπλ Ϊκεζα 
ηελ αζθΪιεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππνδειψλνπλ κηθξΫο απνθιέζεηο 
απφ ηηο πξνδηαγξαθΫο, ηελ ειιηπά ηεθκεξέσζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο νξζΫο 
παξαζθεπαζηηθΫο πξαθηηθΫο, ηηο νξζΫο πξαθηηθΫο πγηεηλάο θαη ηηο αξρΫο ηνπ HACCP : 

  (1) Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, Ϋγγξαθε ζχζηαζε. 

  (2) Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν    500 €. 

  (3) Γηα ηελ ηξέηε παξΪβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  1.000 €. 

  (4) Γηα ηελ ηΫηαξηε παξΪβαζε, Ϋθπησζε. 

 4. ζνλ αθνξΪ επξάκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επέζεκνπο ειΫγρνπο ησλ 
αξκφδησλ νξγΪλσλ ΜνλΪδνο θαη ελΫρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεέα 
(πξντφληα επηβιαβά ά αθαηΪιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλΪισζε): 

  (1) Γηα ηελ πξψηε παξΪβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € θαη Ϋγγξαθε 
ελεκΫξσζε θαη θνηλνπνέεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα ΠεξηθΫξεηα θαη 
ζην ΓΔ-ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκάζεηεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ  ζα 
δηαθνπνχλ κΫρξηο φηνπ ππΪξμεη Ϋιεγρνο θαη λΫα πηζηνπνέεζε απφ ηνλ ΔΦΔΣ ά Ϊιιν 
αξκφδην θνξΫα, γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ πνηνηηθψλ παξαβΪζεσλ. ην δηΪζηεκα 
απηφ, ε Τπεξεζέα κπνξεέ πξνζσξηλΪ λα πξνβεέ ζε ελΫξγεηεο εθνδηαζκνχ εέηε απφ 
ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ Ϋιαβε κΫξνο ζην δηαγσληζκφ εέηε κε απεπζεέαο αλΪζεζε 
κεηΪ απφ δηαπξαγκΪηεπζε, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζέαο, θαηαινγέδνληαο 
ζε θΪζε πεξέπησζε, ηηο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξΫο ηηκψλ πξνκάζεηαο, ζε βΪξνο 
ηνπ πξνκεζεπηά.  

  (2) Γηα ηε δεχηεξε παξΪβαζε, Ϋθπησζε. 

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

 6. Ο αξηζκφο ησλ παξαβΪζεσλ θαζνξέδεηαη βΪζεη ηνπ αξηζκνχ παξαβαηηθψλ 
παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 

 7. Γηα ηα ζΫκαηα θάξπμεο νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο Ϋθπησηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, Ϋρνπλ αλΪινγε εθαξκνγά νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 
203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 
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       Άξζξν 6ν 

Δμαέξεζε Δπηβνιάο Κπξώζεσλ 

 1. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ χκβαζε φηαλ : 

  α. Σν ζπκβαηηθφ εέδνο δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά 
αληηθαηαζηΪζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζένπ. 

  β. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο 
αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ : 

   (1) Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα πνπ ζπλεπΪγεηαη ηελ δηαθνπά ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηάκαηνο ά ηνπ εξγνζηαζένπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.    

   (2) Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ, ζην θαηΪζηεκα ά ζην εξγνζηΪζην ηνπ  
πξνκεζεπηά. 

   (3) Πιεκκχξα. 

   (4) εηζκφο. 

   (5) Πφιεκνο 

   (6) Γηαθνπά παξνράο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ά βιΪβε ησλ 
κεραλεκΪησλ, πνπ πηζηνπνηεέηαη απφ ην αξκφδην  φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απηά επηδξΪ ζηελ εθηΫιεζε  ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ έδην ά ηνλ θαηαζθεπαζηά – 
πξνκεζεπηά δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκΪησλ ά πξψησλ πιψλ. 

   (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 

   (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγάο (EMBARGO).  

 2. ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημε ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξΫα, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη 
απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηα πεξηζηαηηθΪ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξσ βέα, εληφο εέθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ. 

 3. Δπέζεο, δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο αλ ππΪξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ κε ππνγξαθά ά ηε κε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

      

       Άξζξν 7ν 

Δγγπάζεηο  

  Ο πξνκεζεπηάο  θαηΫζεζε σο εγγχεζε, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ’ αξηζκ. …………………………….επηζηνιά, ηζρχνο 
κΫρξη ηελ………………………. πνζνχ επξψ …………………………………. πνπ 
αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ  πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο αμέαο ησλ ππφ πξνκάζεηα 
εηδψλ, ρσξέο ΦΠΑ, ε νπνέα ζα επηζηξαθεέ ζ’ απηφλ κε αέηεζά ηνπ, κεηΪ ηελ πιάξε 
θαη θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
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Ά ξ ζ ξ ν  8ν  

ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο – Παξνρά  Δγγπάζεσλ θ.ι.π 

 1. Ζ πξνκάζεηα ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζα γέλεη κε βΪζε ηελ Σερληθά 
Πεξηγξαθά σο ΠαξΪξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο. 

 2. Ο Πξνκεζεπηάο παξΫρεη φιεο ηηο εγγπάζεηο σο θαη θΪζε Ϊιιε ππνρξΫσζε 
πνπ αλΫιαβε κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ πνπ ππΫβαιε θαηΪ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ ππ’ αξηζκ. 
12/19 Γηαγσληζκνχ, σο ην ΠαξΪξηεκα «Β» ηεο χκβαζεο, θαη ζχκθσλα κε ηε 
δΫζκεπζά ηνπ, ζην θαηαηεζΫλ ΣΔΤΓ, κε ηελ νπνέα απεδΫρζε πιάξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξνκάζεηαο. 

 

Άξζξν 9ν 

Υξόλνο ΠαξΪδνζεο  

1. Απαηηνχληαη ηκεκαηηθΫο παξαδφζεηο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε 
ηεο παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ. 
Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ζα θαζνξέδεηαη απφ ηηο θαζεκεξηλΫο αλΪγθεο ησλ Λεζρψλ θαη 
Σξνθνδνζηψλ ησλ ΜνλΪδσλ (110ΠΜ-ΓΑΚ).  

3. Χο ψξα παξΪδνζεο νξέδεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 08:00 π.κ. Ϋσο 
12:00 π.κ. 

 

Άξζξν 10ν 

ΠαξΪδνζε – Παξαιαβά Δηδώλ 

  1.   Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα παξαδέδνληαη ζηηο Γηαρεηξέζεηο Σξνθνδνζέαο 
θαη ζηηο ΛΫζρεο ησλ ΜνλΪδσλ, θαζεκεξηλΪ θαη ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη 
ΚπξηαθΫο - Αξγέεο, εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζΫηεζε παξαγγειέαο (ηειεθσληθάο ά 
Ϋγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ΜνλΪδσλ, αλεμΪξηεηα απφ ην κΫγεζνο 
απηάο. Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα παξαδέδνληαη κε Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά ζην ρψξν 
πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεέ απφ ηελ εθΪζηνηε ΜνλΪδα θαη ε παξαιαβά ηνπο ζα γέλεηαη 
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

  2.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηά κΫζα κεηαθνξΪο ησλ εηδψλ 
ζηηο ΜνλΪδεο, πξΫπεη λα εέλαη θαζαξΪ θαη απνιπκαζκΫλα, θαηΪιιεια γηα κεηαθνξΪ 
ηξνθέκσλ, κε ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθά θαη ςπθηηθά ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ 
εέδνπο πνπ κεηαθΫξνπλ. Ζ ηάξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξΪο ησλ 
πξντφλησλ, απνηειεέ απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ πξνκεζεπηά.  

  3.  Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα παξαιακβΪλεη θαη λα αληηθαζηζηΪ 
ηα αιινησκΫλα θαη κε δηαζΫζηκα εέδε θαζψο θαη ηα εέδε γηα ηα νπνέα Ϋρεη ιάμεη ε 
εκεξνκελέα αλΪισζάο ηνπο, ρσξέο νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε θαη ζε πεξέπησζε 
Ϊξλεζάο ηνπ,  επηβΪιινληαη ζε απηφλ νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

  4.  Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ζα γέλεηαη απφ αξκφδηα ηξηκειά επηηξνπά, ε νπνέα θαη ζα πξνβαέλεη ζε 
φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ζχκβαζε ειΫγρνπο.  
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  5.   Ζ αλσηΫξσ επηηξνπά ζα ειΫγρεη  ηε ζπκθσλέα ησλ εηδψλ κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βεβαηψλεη απηνδέθαηα, κε ηελ 
νπηζζνγξΪθεζε ηνπ αληέζηνηρνπ Γειηένπ Απνζηνιάο ά Σηκνινγένπ, ηελ απνδνρά φηη 
ην εέδνο εέλαη θαηΪιιειν θαη φηη κπνξεέ λα παξαιεθζεέ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ. ε 
πεξέπησζε πνπ ην εέδνο παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε 
επηηξνπά ζα εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςά ηνπ, αλαθΫξνληαο απαξαηηάησο ηνπο ιφγνπο 
απφξξηςεο θαη ηηο απνθιέζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ εέδνπο. 

 6. Ζ Τπεξεζέα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο θαη παξνπζέα ηνπ πξνκεζεπηά ά ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβΪλεη δεέγκαηα ησλ πξνο θαηαλΪισζε εηδψλ ηα 
νπνέα ζα πξνζθνκέδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκεέν ά ζε αληέζηνηρν Υεκεέν (φηαλ δελ 
ππΪξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιά ηνπο ζηνπο παξαθΪησ ειΫγρνπο: 

    α. Μηθξνβηνινγηθφ. 

    β. Υεκηθά ΑλΪιπζε. 

    γ. Ηζηνινγηθά ΔμΫηαζε. 

 7. Σα δεέγκαηα πνπ ζα ιακβΪλνληαη, ζα εέλαη ηξέα (3) απφ θΪζε εέδνο, θαη ην 
θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά. Δπέζεο, ηνλ πξνκεζεπηά ζα βαξχλεη θαη ην 
θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη Ϋιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κΫρξη κέα θνξΪ 
ην κάλα ά δψδεθα θαηΪ Ϋηνο. Γηα ηπρφλ επηπιΫνλ ειΫγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ 
Τπεξεζέα.  

 8. Σα απνηειΫζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηΪζεσλ, πξΫπεη λα εέλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο ησλ ηξνθέκσλ. 

 9.  Ζ  ζπζθεπαζέα ησλ πξνο παξΪδνζε εηδψλ ζα εέλαη φπσο ηνπ εκπνξένπ 
θαη πΪληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ ΓηαηΪμεσλ ηνπ Κψδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηψλ 
θαη ηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο Τπεξεζέαο, ρσξέο Ϊιιε ρξεκαηηθά επηβΪξπλζε, ελψ 
ζε εκθαλΫο ζεκεέν ηεο ζπζθεπαζέαο ζα αλαγξΪθνληαη, ηνπιΪρηζηνλ, νη παξαθΪησ 
ελδεέμεηο: 

     α. Δπσλπκέα ηνπ πξνκεζεπηά. 

     β. Δέδνο θαη πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

     γ. Καζαξφ βΪξνο πξντφληνο θαη (πξναηξεηηθΪ) κηθηφ βΪξνο ηνπ. 

     δ. Ζκεξνκελέα παξαγσγάο θαη ιάμεο πξντφληνο. 

 10. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη ηελ νινθιάξσζά ηεο, εέλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθΪζεηο νη νπνέεο πξΫπεη λα βαζέδνληαη ζε γλσκνδφηεζε 
ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (π.ρ. επηβνιά ά απαιιαγά απφ πνηληθΫο ξάηξεο, θάξπμε 
πξνκεζεπηά Ϋθπησηνπ θιπ). ε φιεο ηηο αλΪινγεο πεξηπηψζεηο ηα αξκφδηα 
ζπιινγηθΪ φξγαλα γηα Ϋθδνζε ηεο αλΪινγεο γλσκνδφηεζεο νξέδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην Ϊξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 11ν 

Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηά 

 1. Γηα ηελ εμαζθΪιηζε εηζφδνπ ζηε ΜνλΪδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεέ ν πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη: 
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  α. Να Ϋρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθεέν ΑζθΪιεηαο ησλ ΜνλΪδσλ. 

  β. Να εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν, λα επηδεηθλχεη Ϊςνγε 
ζπκπεξηθνξΪ Ϋλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜνλΪδαο θαη λα ζΫβεηαη ηνπο λφκνπο θαη 
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγέαο ηεο Τπεξεζέαο. 

   2. Ο πξνκεζεπηάο ζα εέλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθΪ θαη 
αζηηθΪ) γηα θΪζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεέ ζην εηζεξρφκελν ζηε ΜνλΪδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξΪθσο φηη: 

  α. Γελ ζα Ϋρεη νπδεκέα εξγαζηαθά, νηθνλνκηθά, αζθαιηζηηθά θιπ. 
εμΪξηεζε απφ ηελ ΠΑ. 

  β. Θα ηεξεέ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα ζρεηηθΪ κε ηελ αζθΪιεηα ησλ 
εξγαδνκΫλσλ. 
 3. ΔπηπιΫνλ, ζε πεξέπησζε πνπ πξνμελεζεέ αηχρεκα απφ ακΫιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηά πξνο νηνλδάπνηε, ν πξνκεζεπηάο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 
  

  Άξζξν 12ν 

ΔηζπξΪμεηο ΓηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ 

 Σν ηζφπνζν νπνηαζδάπνηε γεληθάο δεκηΪο πνπ πξνθαιεέηαη απφ αζΫηεζε 
θΪπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά, εηζπξΪηηεηαη απφ φζα ν 
πξνκεζεπηάο Ϋρεη ιακβΪλεηλ γηα νπνηαδάπνηε αηηέα απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξέπησζε αλππαξμέαο ά αλεπΪξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξΪηηεηαη θαηΪ 
ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γεκνζέσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Με ηνλ έδην ηξφπν θαη κε ηα έδηα 
κΫζα, εηζπξΪηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ πξνΫξρνληαη απφ πνηληθΫο ξάηξεο.  

 

Ά ξ ζ ξ ν  13ν  

ΓηΪξθεηα ύκβαζεο  

  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα Ϋρεη δηΪξθεηα ηζρχνο απφ ………. Ϋσο …………. 

 

Άξζξν 14ν  

Λύζε θαη Σξνπνπνέεζε ύκβαζεο 

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

 2. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ κνλνκεξψο ην δηθαέσκα γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ζε 
νπνηνδάπνηε ρξφλν θαηΪ ηε δηΪξθεηα απηάο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 133 ηνπ 
Ν.4412/16. 
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Άξζξν 15ν  

Αλαπξνζαξκνγά Σηκώλ 

  Οη ηηκΫο ζα παξακεέλνπλ ζηαζεξΫο θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 16ν  

Οινθιάξσζε ύκβαζεο 

 1. Ζ χκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ ζπληξΫρνπλ νη εμάο 
πξνυπνζΫζεηο: 

  α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα πνπ απαηηεέηαη ά ζε πεξέπησζε 
δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιεέπεηαη ηεο ζπκβαηηθάο, θαηΪ 
κΫξνο πνπ θξέλεηαη σο αζάκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

       β. Παξαιάθζεθαλ νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηα εέδε πνπ 
παξαδφζεθαλ. 

  γ. Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκΫλσο επηβιάζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ά εθπηψζεηο.  

       δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ 
ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθά εγγχεζε, θαηΪ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα. 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

 1. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ πνπ Ϋρνπλ 
ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο 
δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, ζχκθσλα 
κε ην Ϊξζξν 18 ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

 3. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ζηεξέδεηαη, φπσο 
πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο, εθηφο θαηαδάισλ 
ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 

 4. Οπνηαδάπνηε δηαθνξΪ πνπ αθνξΪ ζηελ εξκελεέα θαη ζηελ εθηΫιεζε 
ζχκβαζεο ά παξαγγειέαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ θεέκελε 
λνκνζεζέα πξνβιΫπεηαη ηΫηνηα πξνζθπγά, απφ ην δηθαζηάξην ηεο πεξηνράο 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκΫλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαένπ. 

5. Ζ παξνχζα ζπληΪρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξΪθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκΫλνπο.  

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Ο             Ο 
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