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 1. Έρνληαο ππφςε: 

  α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/23-11-1970) πεξί 
«Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», φπσο ηζρχεη. 

  β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.2690/99 (ΦΔΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ 
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη.  

  γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Δλίζρπζε 
ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

  δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηζρχεη. 

  ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204/15-09-11) «χζηαζε 
εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

  ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α’ 107/09-05-13) «Δπείγνληα 
Μέηξα Δθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα επί 
ηεο παξαγξάθνπ Ε «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 
ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηζρχεη. 

  δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 167/23-7-13) 
«Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ 
Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

  ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

ΠΡΟ:  ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
  ΚΔΝΣΡΟ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ 
  ΓΗΑΠΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΡΟΓΟΤ 
 Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΟΠΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΔΟΤ) 

ΚΟΙΝ :  Φ.831/ΑΓ.135 
.61 
Ρφδνο, 13 Φεβ 20 

   
ΘΔΜΑ: : Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ (Γ.01/20) γηα ηελ Πξνκήζεηα  Νσπψλ 

Κξεάησλ (Βφεην/Μφζρν – Υνηξηλά)  - Πνπιεξηθψλ θαη Νσπψλ 
Παξαζθεπαζκάησλ Κξέαηνο, πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ ΚΔΓΑ/Ρ.    

  
ΥΔΣ : 
 

 

Τ.. 1/12-02-20/ΚΔΓΑ/Ρ/ΣΜ.ΟΗΚ./ΓΡ.ΔΟΤ  
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  ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 

  η. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ Α΄ 74) πεξί 
«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4387/16, 
κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα 
θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην 
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-21 θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

  ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηάθηεο» θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ βάζεη ηνπ ππ΄ αξ. πξση. 
2/1000018/0026/30-12-16 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φπσο ηζρχεη. 

  ηβ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε ΤΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά 
θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε 
Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσο ηζρχεη. 

  ηγ. Σελ ππ΄ αξηζκ. Π1/2380/18 Γεθ 2012 Απφθαζε γηα ηε «Ρχζκηζε 
ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

  ηδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 15143 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
(ΦΔΚ Β΄ 3335/11-12-14) πεξί «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΔΑΑΓΖΤ, θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, άξζξνπ 4 ηνπ 
Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204) φπσο ηζρχεη.  

  ηε. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ Β΄ 3698/16-11-16) 
Απφθαζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Έγθξηζε Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147), γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ», φζνλ 
αθνξά παξ.4 άξζξνπ 79 Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147).  

  ηζη. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1191/14-03-17 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147)». 

  ηδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ Β΄ 1781/23-05-17) 
Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη πεξί «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

  ηε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, Ν.2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ 
Σξνθίκσλ άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο  θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 

  ηζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 410/94 «Τγεηνλνκηθνί φξνη παξαγσγήο θαη 
δηάζεζεο ζηελ αγνξά λσπνχ θξέαηνο», φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε 
θαη κε ηα Π.Γ.203/1998 θαη 79/2007». 
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  θ. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ.αξηζκ.Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/08-10-12 Απφθαζε 
ηνπ Τπ. Τγείαο(ΦΔΚ Β΄2718/2012) «Τγεηνλνκηθή δηάηαμε - Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ θαη ηξνθίκσλ & πνηψλ». 

  θα. Σελ ππ΄ αξηζκ. 464/92592/16-07-14 (ΦΔΚ Β΄ 2111/01-08-14) 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί «Ρχζκηζε  
ζεκάησλ παξαζθεπαζηεξίνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο θξεάησλ». 

  θβ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87/07-06-
10) « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

  θγ. Σν Δγρεηξίδην Σξνθνδνζίαο Αεξνπνξίαο (ΔΣΡΑ), ην ΔΠΑ Γ-45/99 
«Βαζηθέο Αξρέο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ θαη Νεξνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
ην ΔΠΑ Γ-12/18 «Πξνκήζεηεο – Πξνπιεξσκέο ΠΑ» θαη ην ΔΠΑ Γ-15/18 
«Δληεηαγκέλεο Δθκεηαιιεχζεηο Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνχ  ΠΑ». 

  θδ. Σελ ππ΄ αξίζκ. 1239/04-02-20 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
(ΑΑΤ) πνζνχ 90.000,00 € επί ΑΛΔ:2410901001/ΔΦ:101120401  κε ΑΓΑ: 6Ρ966-
ΗΓΔ, ΑΓΑΜ 20REQ006276931 σο Πξσηνγελέο Αίηεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ 
πξνκήζεηα ζέκαηνο θαη ην αληίζηνηρν ΑΓΑΜ 20REQ006277051 Δγθεθξηκέλν 
Αίηεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

  θε.  Σηο εθηηκψκελεο απαηηήζεηο ηεο Μνλάδαο ζε Κξέαηα - Πνπιεξηθά  
θαη Παξαζθεπάζκαηα Κξέαηνο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε αλσηέξσ 
ζρεηηθφ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

 2. πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/16, κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζε επξψ, γηα 
ηελ πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ (Βφεην/Μφζρν – Υνηξηλά) – Πνπιεξηθψλ θαη 
Νσπψλ Παξαζθεπαζκάησλ Κξέαηνο, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κήλνπο 
Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηεο Μνλάδνο, κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο. 

 3. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/16 θαη ησλ Παξαξηεκάησλ «Α», «Β», «Γ» θαη «Γ» ηεο παξνχζεο, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε 
ηελ ηηκή γηα θάζε είδνο. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ηεο θαηαθχξσζεο αλά είδνο δχλαηαη 
ε θαηάζεζε πξνθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε.  

 4. Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο πξνκήζεηαο 
ζέκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη νθηψ 
επξψ (62.828,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. 

 5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο κπνξνχλ λα 
ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Κέληξν Δηνηκφηεηαο 
Γηαζπνξάο Αεξνπνξίαο Ρφδνπ, Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ Σ.Κ. 85106, ηαρπδξνκηθά, 
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κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξέα (courier) ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ 
Τπεξεζία κέρξη ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη 
γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 

  β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά 
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. 

  6. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί, δεκφζηα, ηελ 
25ε Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 09:00 π.κ, ζηελ αίζνπζα θπιηθείνπ 
ΚΔΓΑ/Ρ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ΚΔΓΑ/Ρ (εθεμήο: «Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο»), πνπ έρεη 
ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή 
νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί ζην Μέξνο ΗΗ, Β 
ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 

 7. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν ζηελ Μνλάδα κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Οη ηηκέο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθάζηνηε 
κεηνδφηε, ελψ ζε απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρφιηα, νχηε 
απηέο λα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνχο. 

 8. Με ηνλ κεηνδφηε ζα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζχκβαζε σο ην Παξάξηεκα «Γ» 
ηεο παξνχζαο. 

 9.  Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία παξ.6 αλσηέξσ. 

 10. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη 
έγθαηξα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (ΚΔΓΑ/Ρ) πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζεί 
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 
60, παξ. 3α ηνπ Ν.4412/2016. 

 11. Οπδείο ππνςήθηνο κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ’ κέξνπο ηεο Μνλάδαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 12. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψκαηνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη σο 
αθνινχζσο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 
Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (www.haf.gr). 
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 13. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν ΔΟΤ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ ηεο 
Μνλάδαο, ηει.  2241047033 εζση.: 5040, αξκφδηνο: γφο (Ο) Παλαγηψηεο 
Αξθάδαο. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Αλζζηήο (ΔΥΜΣ) παλνχ Φαλή  
Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

κρνο (Η) Υξπζφζηνκνο Βαιαξνχηζνο 
                         Γηνηθεηήο 
 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

ΚΔΓΑ/Ρ /ΣΜ.ΟΗΚ. 
 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

ΚΔΓΑ/Ρ /ΔΔΠ (Υσξίο ηα παξαξηήκαηα) 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» Γεληθά ηνηρεία πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

«B» Δηδηθνί Όξνη πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

«Γ»  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

«Γ»  ρέδην χκβαζεο 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ Πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ 
(Βφεηνπ/Μφζρνπ) – Πνπιεξηθψλ θαη Νσπψλ 
Παξαζθεπαζκάησλ Κξέαηνο, γηα  θάιπςε 
αλαγθψλ  Σξνθνδνζίαο θαη Λέζρεο Αμθψλ 
ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ χκθσλα κε ηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο 
Μνλάδνο. 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ/ΚΔΓΑ/Ρ 

 

 

CPV 

ΜΟΥΑΡΗΗΟ ΚΡΔΑ: 15111200-1 

ΥΟΗΡΗΝΟ ΚΡΔΑ: 15113000-3 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ: 15112100-7 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΡΔΑ: 
15131700-2 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή Άπνςε 
Πξνζθνξά κε βάζε ηελ Σηκή, αλά  Δίδνο θάζε 
Καηεγνξίαο CPV. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 

Π/Τ ΓΔΑ ΑΛΔ:2410901001/ΔΦ:101120401   
ΑΑΤ 1239/04-02-20 πνζνχ 90.000,00 € κε 
ΑΓΑ 6Ρ966-ΗΓΔ θαη εζσηεξηθνί πφξνη ηεο 
Μνλάδαο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
(ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ) ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 

Δμήληα δχν ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη νθηψ 
επξψ (62.828,00). 

 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & 
ΚΡΑΣΖΔΗ 

Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηε ν 
πξνβιεπφκελνο, απφ ην Ν.4172/13 άξζξν 

64, θφξνο εηζνδήκαηνο: 4%, φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη νη  

πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο ππέξ ΔΑΑΓΖΤ 
θαη ΑΔΠΠ: 0,13468 % (νη θξαηήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο). Καηά 
ηελ εμόθιεζε ηνπ πξώηνπ ηηκνινγίνπ ζα 

παξαθξαηεζεί εθάπαμ θξάηεζε γηα ην ζύλνιν ηνπ 
ζπκβαηηθνύ πνζνύ, πνζνζηνύ 0,13468%. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

24 Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη 
ώξα 14:00 π.κ  ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο. 

25 Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη 
ώξα 09:00 π.κ ζε πεξίπησζε θαηάζεζεο 

                             ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
                             ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Α¨ ΣΖ                                                ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.135/.61/13-02-20                     ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 

 
ΓΔΝΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
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ηδηνρείξσο. 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΣΟΠΟ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

25 Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη 
ώξα 09:00 π.κ ζηελ αίζνπζα θπιηθείνπ 
ΚΔΓΑ/Ρ. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ Χο θχξην ζψκα δηαθήξπμεο. 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο) απφ 

ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 
ηελ Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο θαη ζην 

Δζηηαηφξην Λέζρεο Αμησκαηηθψλ - 
Τπαμησκαηηθψλ ηεο Μνλάδαο, θαζεκεξηλά θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη Κπξηαθέο – 
Αξγίεο. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Δμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δηθαίσκα ηεο 
Τπεξεζίαο παξάηαζήο ηνπο γηα επηπιένλ 

εμήληα (60). 

 
 1. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε Μνλάδα. Ο 
πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ. 

 2. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα έλα ή 
πεξηζζόηεξα είδε θαη φρη ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ. 

 3. Ζ πξνκήζεηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
θαζεκεξηλέο αλάγθεο – απαηηήζεηο ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο 
Αμθψλ ηεο Μνλάδαο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 
έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ρσξίο λα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 
Τπεξεζία ε πξνκήζεηα γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 

 4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
 

 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
     ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

  1. Ζ Γηαθήξπμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ – 
Πνπιεξηθψλ θαη Παξαζθεπαζκάησλ Κξέαηνο γηα αλάγθεο ηνπ κήλνπο 
Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ θαη ε  Δθηηκψκελε 
πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα πέληε 
ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ (55.600,00 €) πιένλ ΦΠΑ, γηα θάιπςε αλαγθψλ 
ΚΔΓΑ/Ρ, κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο ή έσο θάιπςεο ηνπ 
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ πελήληα πέληε ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ 
(55.600,00€) επξψ πιένλ ΦΠΑ, σο θάησζη: 
 
 

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΔ  ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΔΓΑ/Ρ ΔΣΟΤ 2020 

Α/Α 

 
ΔΙΓΟ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 
ΚΙΛΑ (ΔΣΗΙΑ) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ  
ΣΙΜΗ ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ/ΚΙΛΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ  
(ΑΝΔΤ ΦΠΑ) 

 

Κ
 Ρ

 Δ
 Α

 Σ
 Α

 

ΚΡΔΑ ΜΟΥΟΤ/ΒΟΔΙΟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
15.600,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
13.000,00€ 

1 ΚΗΜΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑ 
ΜΟΥΟΤ 1.400 5,00€ 7.000,00€ 

2 ΠΑΛΟΜΠΡΗΕΟΛΔ 
ΜΟΥΟΤ              

(300 – 350γξ) 100 7,00€ 700,00€ 

3 ΜΠΡΗΕΟΛΔ 
ΚΟΝΣΡΑ ΜΟΥΟΤ 

(300 – 350γξ) 100 7,00€ 700,00€ 

4 ΔΛΗΑ  ΜΟΥΟΤ Α/Ο 500 6,00€ 3.000,00€ 

5 ΠΑΛΑ  ΜΟΥΟΤ 
Α/Ο 500 6,00€ 3.000,00€ 

6 ΣΡΑΝ ΜΟΥΟΤ 
Α/Ο 150 8,00€ 1.200,00€ 

 ΚΡΔΑ ΥΟΙΡΙΝΟ 

7 ΥΟΗΡΗΝΟ ΜΠΟΤΣΗ 
Α/Ο 1.000 4,00€ 4.000,00€ 

8 ΠΑΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ 
Α/Ο 500 4,00€ 2.000,00€ 

9 ΜΠΡΗΕΟΛΔ 
ΚΟΝΣΡΑ ΥΟΗΡΗΝΔ 

(280 - 300γξ.) 500 4,50€ 2.250,00€ 

 
10 

ΜΠΡΗΕΟΛΔ 
ΛΑΗΜΟΤ ΥΟΗΡΗΝΔ 

(280 - 300γξ.) 700 4,50€ 3.150,00€ 

11 ΠΑΝΔΣΑ (ΑΠΟ 400 4,00€ 1.600,00€ 

                    ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
                            ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Β¨ ΣΖ                                              ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.135/.61/13-02-20                                      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
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ΛΑΠΑ) ΥΟΗΡΗΝΟΤ 
Α/Ο (120-150γξ) 

  
ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

 

12 
Κ

Ρ
Δ

Α
Σ

Ο
Π

Α
Ρ

Α


Κ
Δ

Τ
Α


Μ

Α
Σ

Α
 

ΟΤΒΛΑΚΗ 
(Υεηξνπνίεην) ΑΠΟ 
ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟΤ 

(100-120γξ.) 300 4,50€ 1.350,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.500,00€ 

13 ΟΤΒΛΑΚΗ 
(Υεηξνπνίεην) ΑΠΟ 

ΜΠΟΤΣΗ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ 

(100-120γξ.) 200 7,00€ 1.400,00€ 

14 ΟΤΒΛΑΚΗ 
(Υεηξνπνίεην) ΑΠΟ 

ΣΖΘΟ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ 

(100-120γξ.) 300 6,00€ 1.800,00€ 

15                                                            
ΝΗΣΔΛ ΥΟΗΡΗΝΟ 

300γξ. 300 5,00€ 1.500,00€ 

16 ΝΗΣΔΛ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 

300γξ. 500 5,50€ 2.750,00€ 

17 ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 
(Υσξηάηηθν) ΥΟΗΡΗΝΟ 200 4,00€ 800,00€ 

18 
 

ΜΠΗΦΣΔΚΗ 
ΜΟΥΑΡΗΗΟ 200-

300γξ. 200 5,00€ 1.000,00€ 

19 ΜΠΗΦΣΔΚΗ 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 150-

200γξ. 150 6,00€ 900,00€ 

   
ΠΟΤΛΔΡΙΚΑ 

 

20 

Π
Ο

Τ
Λ

Δ
Ρ

ΙΚ
Α

 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΝΧΠΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ 

(1500 – 1600 γξ)  2.500 3,00€ 7.500,00€ 

 
 
 
 
 
 

15.500,00€ 

21 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  
ΦΗΛΔΣΟ ΣΖΘΟ 
ΑΝΟΗΓΜΔΝΟ 280-

300γξ. 
 1.000 5,50€ 5.500,00€ 

22 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  
ΝΧΠΟ ΜΠΟΤΣΗ 350-

400γξ. 
 500 5,00€ 2.500,00€ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ :  54.470,00€  54.470,00€ 

 
 
 
 2. Ζ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ  (Σ.Π.) ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο. 
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Άξζξν 2ν 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

 

 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

 α. ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

 β. δεκφζηνη θνξείο 

 γ. ελψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
Γηαθήξπμε θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα/νη/εο ζε: 

  (1) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

  (2) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 

  (3) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη 

  (4) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ 
αλσηέξσ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ  Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Ο φξνο «νηθνλνκηθφο θνξέαο» αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν θαηεγνξίεο. 

3. Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε χκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο θξηζεί 
αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 3ν 

Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία πξέπεη: 

 α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθά θπιιάδηα θαη 
άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ 
εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, 
ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 β. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
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πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο 
θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. 

 2. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απηέο: 

  α. φζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο, 

  β. φζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα, 

  γ. φηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο 
ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο, 

  δ. φζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 3. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη: 

  α. φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα, 

  β. φζσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εηο απινχλ θαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν. Ζ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 5. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη αθφινπζεο 
ελδείμεηο: 

  α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 

  β. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ΄αξίζκ. 01/20  

  γ. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

  δ. πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ – 
Πνπιεξηθψλ θαη Παξαζθεπαζκάησλ Κξέαηνο, γηα θάιπςε αλαγθψλ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ. 

  ε. Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

  ζη. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή/ειεθηξνληθή δηεχζπλζε – 
ηειέθσλα) θαη ε Ιδηόηεηα (π.ρ. Δπηρείξεζε ή Αληηπξφζσπνο 
/Έκπνξνο/Δπηηεδεπκαηίαο) ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Πξνκεζεπηή) πνπ θαηαζέηεη 
ηελ Πξνζθνξά. 

 6. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο (3) 
παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 
θέξεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

  α. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ν 
νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
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   (2) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) σο ην 
ππφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ε νπνία θέξεη 
εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δεφλησο ππνγεγξακκέλν, 
ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 
αξρή ή ΚΔΠ.  

   

  β. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο 
πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο Γηαθήξπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη, επί πνηλή απφξξηςεο: 

   (1) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ 
φηη ηα πξνζθέξνκελα είδε είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηηο νπνίεο θαη απνδέρνληαη ζην 
ζχλνιν ηνπο . 
   (2) ε πεξίπησζε κεηαθνξάο - παξάδνζεο ησλ εηδψλ κε ηδία 
κέζα (νρήκαηα): Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνπλ 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηα 
θαηάιιεια ίδηα κέζα (Ορήκαηα Απηνδχλακνπ Φχμεσο ή Ηζνζεξκηθά) εληφο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μνλάδαο ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα θέξνπλ, ελ ηζρχ, βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο 
(απφ πγεηνλνκηθήο πιεπξάο) απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο - παξάδνζεο ησλ εηδψλ κε ηδία 
κέζα (νρήκαηα) ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίαο: Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία 
ζα δειψλνληαη ηα αλσηέξσ θαη επηπιένλ ηα ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδφκελεο 
εηαηξείαο (ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θαηαζέηεη ηελ 
πξνζθνξά) θαζψο θαη βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο, ππνγεγξακκέλε απφ ηε 
ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζεί αλαιφγσο θαη ν Πίλαθαο «Γ» ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Σππνπνηεκέλνπ 
Έληππνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαζψο επίζεο θαη λα θαηαηεζεί ζηνλ 
Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» επηπιένλ θαη Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο.  

  (3) Φσηνηππίεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα  ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ζε ηζρχ. 

  (4) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
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θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλνληαη 
ηα εμήο: 

    (α) ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

    (β) νη εγθαηαζηάζεηο ησλ Παξαγσγψλ/Πξνκεζεπηψλ 
(αλαιπηηθά ζηνηρεία: φπσο δηεχζπλζε, ηειέθσλα ή email επηθνηλσλίαο) φπνπ ζα 
παξαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

    (γ)  Όηη ηα πξνζθέξνκελα είδε είλαη «Α» Πνηφηεηαο θαη 
θαιχπηνπλ φινπο ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο, ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ηνλ Κψδηθά Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο 
ιεηηνπξγνχληεο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ή ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
φηη ελεκεξψλνληαη γηα θάζε λεφηεξε εμέιημε πνπ αθνξά ηνπο λένπο θαλνληζκνχο 
ηξνθίκσλ. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο απφ Σξίηε Υψξα ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη 
απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ 
εγθαηαζηάζεσλ απφ Σξίηεο Υψξεο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί γηα λα εμάγνπλ ηα 
πξντφληα ηνπο ζηελ Δ.Δ. 

    (δ) Όηη ζα δηαζέηνπλ – παξαδίδνπλ  ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 
ζηνπο ρψξνπο ηεο Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηεο Μνλάδαο γηα φιν ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο. 

   (5) Αληίγξαθν  Πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ην δηεζλέο Πξφηππν ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν 
Πξφηππν βαζηζκέλν ζηηο Αξρέο ηνπ HACCP. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα 
αθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα έρεη εθδνζεί απφ Φνξέα 
πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ή άιιν 
Δπξσπατθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο ρψξαο ηεο Δ.Δ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε ιήμεο θαηά ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ζα ππνρξενχηαη ζηελ αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηνπ. 
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη 
λα ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 

 

   (6) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986, ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ θαη ζηελ νπνία: 
    (α) Να βεβαηψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Α.Ν. 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 
άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο 
ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δ.Γ. γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ 
απνζηξαηεία ηνπο. 
    (β) Να αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, εθφζνλ 
αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. 
    (γ) Να βεβαηψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ην 
ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη έιαβαλ γλψζε ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο. 
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   (7) Δπηπιένλ ν ζπγθεθξηκέλνο θάθεινο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε 
λα πεξηέρεη, επί πνηλή απφξξηςεο, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «πκκεηέρνληνο»: 

    (α).  Οη Παξαγσγνί (εξγνζηάζηα ή εγθαηαζηάζεηο 
επεμεξγαζίαο θξέαηνο): 

     1/ Αληίγξαθν (επθξηλέο) ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο 
Δπηρείξεζεο απφ αξκφδηα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.79/07 (ΦΔΚ 95/Α/07) 
θαη ηελ ππ’αξίζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/ 8-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
(ΦΔΚ Β’ 2718/2012), ελ ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ν «ζπκκεηέρσλ» δελ δηαζέηεη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ αλσηέξσ ΠΓ θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004, ζα πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα 
βεβαηψλεη φηη δελ εθηειεί εξγαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηα αλσηέξσ άξζξα. 

     2/   Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα 
βεβαηψλνπλ ηα εμήο :       

      α/ φηη ε επηρείξεζε ηνπο είλαη θαηαρσξεκέλε 
ζηνπο Δζληθνχο Καηαιφγνπο Δγθεθξηκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) ή ζηνπο αληίζηνηρνπο Καηαιφγνπο 
ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ θαη δελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο 
έγθξηζεο ηεο θαη ζα δειψλνπλ ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ αθνξά 
ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηα Άξζξα 6 θαη 8 ηνπ Π.Γ.79/07 (ΦΔΚ 
95/Α/07). 

        β/ φηη γηα ηπρφλ αιιαγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή/θαη εκπνξία ησλ εηδψλ, ζα πξνβαίλνπλ 
ζε γξαπηή ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο έλα (1) κήλα πξηλ ηελ αιιαγή. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα πξνβαίλεη 
(ρσξίο πξνεηδνπνίεζε) ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ απηέο θξηζνχλ κε απνδεθηέο, ν πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπλέπεηεο. 

      γ/ φηη επηηξέπνπλ ηε ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ 
αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (εληφο ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο)  γηα έιεγρν, παξέρνληαο ηνπο θάζε δηεπθφιπλζε – δηεπθξίληζε πνπ 
αθνξά ην ηειηθφ πξντφλ θαη φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο ζπγθεθξηκέλνο 
έιεγρνο ζα αθνξά ηελ ηήξεζε φξσλ ηεο χκβαζεο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία θαη ηελ δηαρείξηζε αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. 

     3/ Αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηεο ηειεπηαίαο 
ηξηεηίαο αξκφδηαο Κξαηηθήο Αξρήο (ΔΦΔΣ ή Γλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ή 
άιιεο Αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο), ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 
Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/08-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. ε πεξίπησζε κε 
πξαγκαηνπνίεζεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη εγγξάθσο νη ιφγνη κε 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ.       

     4/ Αληίγξαθα, δπν πξφζθαησλ (6κήλνπ) ηηκνινγίσλ, 
πψιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (γεληθά) ζε πειάηεο ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ηδησηηθνχ ηνκέα.  
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    (β).  Οη Έκπνξνη (πνπ δχλαηαη λα δηαηεξνχλ θαη θαηάζηεκα 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη δελ είλαη παξαγσγνί) : 

     1/ Αληίγξαθν (επθξηλέο) ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο 
Δπηρείξεζεο απφ αξκφδηα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.79/07 (ΦΔΚ 95/Α/07) θαη 
ηελ ππ’αξίζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/ 8-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ    Τγείαο 
(ΦΔΚ Β’ 2718/2012), ελ ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ν «ζπκκεηέρσλ» δελ δηαζέηεη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ αλσηέξσ ΠΓ θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004, ζα πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα 
βεβαηψλεη φηη δελ εθηειεί εξγαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηα αλσηέξσ άξζξα. 
     2/  Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα  
πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά θαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
πξνκεζεπηψλ/παξαγσγψλ ηνπο θαη ζα δεζκεχνληαη γηα ηελ ππνρξέσζε 
ππνβνιήο λέαο ππεχζπλεο δήισζεο ζε νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 
αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη εληφο δηαζηήκαηνο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

       3/  Αληίγξαθν ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ηεο ηειεπηαίαο 
ηξηεηίαο αξκφδηαο Κξαηηθήο Αξρήο (ΔΦΔΣ ή Γλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ή 
άιιεο Αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο), ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 
Τ1γ/Γ.Π./νηθ.96967/08-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. ε πεξίπησζε κε 
πξαγκαηνπνίεζεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη εγγξάθσο νη ιφγνη κε 
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ.  

     4/   Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία ζα 
βεβαηψλνπλ ηα εμήο : 

      α/ φηη γηα ηπρφλ αιιαγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή/θαη εκπνξία ησλ εηδψλ, ζα πξνβαίλνπλ 
ζε γξαπηή ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο έλα (1) κήλα πξηλ ηελ αιιαγή. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα πξνβαίλεη 
(ρσξίο πξνεηδνπνίεζε) ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ απηέο θξηζνχλ κε απνδεθηέο, ν πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπλέπεηεο.  

      β/ φηη επηηξέπεη ηε ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ 
αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (εληφο ηεο Διιεληθήο 
Δπηθξάηεηαο)  γηα έιεγρν, παξέρνληαο ηνπ θάζε δηεπθφιπλζε – δηεπθξίληζε πνπ 
αθνξά ην ηειηθφ πξντφλ θαη φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο ζπγθεθξηκέλνο 
έιεγρνο ζα αθνξά ηελ ηήξεζε φξσλ ηεο χκβαζεο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία θαη ηελ δηαρείξηζε αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. 

     5/ Αληίγξαθα, δπν πξφζθαησλ (6κήλνπ) ηηκνινγίσλ, 
πψιεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (γεληθά) ζε πειάηεο ηνπ Γεκνζίνπ ή 
Ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

    (γ).  Οη Έκπνξνη θαη Παξαγσγνί (πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ Δκπφξνπο), επηπξνζζέησο : 
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     1/ Δθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο είλαη εληόο ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε 
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε εκεξνκελία έσο θαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξν ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε ηελ νπνία: 

      α/ ζα βεβαηψλνπλ φηη ε επηρείξεζε ηνπο είλαη 
θαηαρσξεκέλε ζηνπο Δζληθνχο Καηαιφγνπο Δγθεθξηκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) ή ζηνπο αληίζηνηρνπο 
Καηαιφγνπο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ θαη δελ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή 
αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο ηεο. 

 β/ ζα δειψλνπλ ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο πνπ αθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηα Άξζξα 6 θαη 8 
ηνπ Π.Γ.79/07 (ΦΔΚ 95/Α/07). 
 
     γ/ ζα βεβαηψλνπλ φηη ζα πξνκεζεχνπλ ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν Έκπνξν κε ηα (πξνζθεξφκελα) είδε  ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 
ζε απηφλ ηνλ δηαγσληζκφ θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

      δ/  ζα δειψλνπλ φηη επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε 
πξφζβαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο  γηα 
έιεγρν, παξέρνληαο ηνπ θάζε δηεπθφιπλζε – δηεπθξίληζε πνπ αθνξά ην ηειηθφ 
πξντφλ θαη φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ζα αθνξά 
ηελ ηήξεζε φξσλ ηεο χκβαζεο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ 
δηαρείξηζε αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ.     

     2/ Δθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο είλαη εθηόο ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, Γήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη ζα πξνκεζεχνπλ 
ηνλ ζπγθεθξηκέλν Έκπνξν κε ηα (πξνζθεξφκελα) είδε  ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνλ δηαγσληζκφ θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

    (δ).  Δηδηθά γηα Δπηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
Γηαγσληζκφ κε Έδξα θαη Δγθαηαζηάζεηο εθηόο Διιάδαο, δελ απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ επηπξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
6α αιιά ε πξνζθφκηζε ζηνλ θάθειν ηεο «Σερληθήο» πξνζθνξάο, αληίγξαθνπ  
Πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ην δηεζλέο Πξφηππν ISO 22000:2005 ή BRC Food ή IFS 
Food ή FSSC 22000 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν Πξφηππν βαζηζκέλν ζηηο Αξρέο ηνπ 
HACCP. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα αθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη λα έρεη εθδνζεί απφ Φνξέα πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα 
Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ή άιιν Δπξσπατθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο ρψξαο ηεο 
Δ.Δ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε 
πεξίπησζε ιήμεο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ζα ππνρξενχηαη ζηελ 
αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηνπ. 

    (ε).  Οη Έκπνξνη θαη Παξαγσγνί θαη φινη νη ζπλεξγαδφκελνη 
κε απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε πξντφληα απφ ηα Παξαζθεπάζκαηα 
Κξέαηνο ηεο Γηαθήξπμεο, επηπξνζζέησο : 

     Άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ηεκαρηζκνχ θαη 
ζπζθεπαζίαο λσπψλ θξεάησλ θαη παξαγσγήο λσπψλ παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο 
απφ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπο θαη αληίζηνηρε Βεβαίσζε 
(ρνξήγεζεο θσδηθνχ αξηζκνχ έγθξηζεο) ΔΦΔΣ.  

      

ΑΔΑ: 6ΡΝ66-ΜΜΓ
20PROC006283805 2020-02-13



 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

    

 

18 

 

  γ. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο  
ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή (έσο 2 
δεθαδηθψλ ςεθίσλ), έθαζηνπ πξντφληνο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζζήθε «2». Δπίζεο, 
ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππφςε 
πξνκήζεηα θαζψο θαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (60 εκέξεο). 
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη ν Φφξνο Δηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4% (άξζξνπ 64 
ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014), νη θξαηήζεηο ππέξ 
ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ πνζνζηνχ 0,13468 % (άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/11, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4605/19) θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη  παξάδνζεο ησλ 
ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο δπν (2) ρεκηθψλ – 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

 7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, κφλν θαηφπηλ εηδηθήο έγγξαθεο πξνζθιήζεσο: 

  α. ηελ ζπκπιήξσζε ή ηελ δηεπθξίληζε εγγξάθσλ – δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
έρνπλ ήδε λνκίκσο θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζεί κε επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ή λέα 
έγγξαθα. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ελ ιφγσ ζπκπιήξσζε – δηεπθξίλεζε δελ 
επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή 
εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Λνηπά, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 102 λ.4412/16 θαη 

  β. επηπιένλ ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο εκθαλίδνπλ απφθιηζε, ζε πνζνζηφ άλσ 
ηνπ 40% απφ ηηο αληίζηνηρεο «κέζεο ιηαληθήο» ηνπ πξφζθαηνπ Γειηίνπ 
Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηε λήζν Ρφδν, γηα ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα 
ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
πξηλ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  

 8. Οη πνζφηεηεο είλαη εθηηκψκελεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δεζκεπηηθέο γηα 
ηε Μνλάδα. Κακία απαίηεζε δελ δχλαηαη λα αηηεζεί ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε κε 
πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο, είηε ελφο, είηε 
πεξηζζνηέξσλ Δηδψλ.  

 9. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή φισλ ησλ νξηδφκελσλ ζην παξφλ άξζξν 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Φάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» θαη ζηνλ Φάθειν  «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»  είλαη ππνρξεσηηθή. 
ε πεξίπησζε απαιιαγήο απφ ηε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο νπνηνπδήπνηε 
δηθαηνινγεηηθνχ, απηή ε απαιιαγή, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη βάζεη ζηνηρείσλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξηλ ή ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ηελ ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ Απνηειεζκάησλ ηεο 
Δπηηξνπήο  «Γηελέξγεηαο» ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 10. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν «πξνζθέξσλ» 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ, ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα, αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 
εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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Άξζξν 4ν  

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

  Ζ αλαζέηνπζα αξρή (ΚΔΓΑ/Ρ) κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, 
πξνζθνξά:  

  α. Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο 104 ηνπ 
Ν. 4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο 
θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

  β. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη 
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 

  γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη 
απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102. 

  δ. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, εάλ ηέηνηα δελ επηηξέπεηαη 
ή, εάλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο.  

  ε. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 
δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθήο 
πξνζθνξάο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη 
ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο 
κέιε ελψζεσλ.  

  ζη. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε. 

  δ. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή 
γεληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ 
λα πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε δεηγκάησλ, ε κε πξνζήθνπζα θαηάζεζή ηνπο. 

  

Άξζξν 5ν 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

 1. Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εμήληα 
εκέξεο (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

 2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 

 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην 
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε Γηαθήξπμε. Μεηά ηε 
ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο 
εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
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δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξεηείλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο έλζηαζεο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη 
νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ Γηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 6ν 

Δλζηάζεηο 

1. Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλζηάζεηο 
πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ 
πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

Άξζξν 7ν 

Απνζθξάγηζε - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε κία (1) δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε (άξζξν 117, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16) ηεο Δπηηξνπήο 
δηελέξγεηαο/αμηνιφγεζεο ηεο αλσηέξσ Γηαθήξπμεο, ζηελ νπνία δηθαηνχληαη λα 
παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο είηε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, σο εμήο: 

  α. Καηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηε Γηαθήξπμε, 
ε Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θαη απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίνπο θαθέινπο πξνζθνξψλ. 

  β. Μνλνγξάθεη ηνπο ππνθαθέινπο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

  γ. Απνζθξαγίδεη ηνπο αλσηέξσ ηξεηο (3) ππνθαθέινπο θαη ηνπο 
κνλνγξάθεη θαηά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηεηέζεζαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο. 

  δ. ε πεξίπησζε ηζόηηκσλ πξνζθνξψλ, ην γλσκνδνηηθφ φξγαλν 
(αλσηέξσ Δπηηξνπή), επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν (νηθνλνκηθφηεξε 
πξνζθνξά αλά είδνο), κε θιήξσζε, ηελ εκέξα ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο 
παξνπζία φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (Πξνκεζεπηψλ). 

  ε. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ην γλσκνδνηηθφ 
φξγαλν (αλσηέξσ Δπηηξνπή), εληφο πέληε (5) εκεξψλ θαη εθφζνλ δελ απαηηείηαη 
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θαηά ηελ θξίζε ηεο ε πξνζθφκηζε επηπιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ζπληάζζεη Πξαθηηθφ (απνηειεζκάησλ) θαη δηαβηβάδεη ην θάθειν ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδνο, πξνο αμηνιφγεζε θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 
εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο (απφθαζεο) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία 
αλαθεξχζζεηαη ν πξνζσξηλόο Αλάδνρνο. Ζ επηηξνπή, ζπλνδεπφκελε απφ έλαλ 
Αμθν Ηαηξφ ηεο Μνλάδαο, δχλαηαη λα ειέγμεη, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε πξηλ ηελ 
έθδνζε Πξαθηηθνχ απνηειεζκάησλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο – πξντφληα νπνηνπδήπνηε 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηνχο θαη ζε πεξίπησζε κε 
πιήξσζεο ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο λα εηζεγεζεί αλαιφγσο. 

  ζη. Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ζε φινπο ηνπο 
«ζπκκεηέρνληεο»  κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ηδηνρείξσο (επί απνδείμεη) θαη 
κεηά ηελ παξέιεπζε πελζήκεξεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελζηάζεσλ, ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ (ήηνη εληφο δέθα απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο.  

 2. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο, επί πνηλή απφξξηςεο, 
είλαη ηα θάησζη : 

  α. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ (πξσηφηππν ή επθξηλέο 
θσηναληίγξαθν), ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 
εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – 
κέινπο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηα 
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/16. Γειαδή 
απαηηείηαη ε θαηάζεζε απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ: 

(1). Γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Δ.Π.Δ), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ). 

(2). Γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ). 

(3). Γηα φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 
πλεηαηξηζκψλ. 

Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ) γηα θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ Αξκφδηαο Αξρήο (πξσηφηππν ή επθξηλέο 
θσηναληίγξαθν), απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη φ (πξνζσξηλφο) Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (κε αληηθείκελν ηελ  
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ.  Πηζηνπνηεηηθφ Αξκφδηαο Αξρήο (πξσηφηππν ή επθξηλέο 
θσηναληίγξαθν), απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη φ (πξνζσξηλφο) Αλάδνρνο είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (κε αληηθείκελν ηελ  
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

  δ.  Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ 
ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (ΔΠΔ), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 
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πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ (ηπρφλ) έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή εάλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν δελ έρεη 
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, 
πξνζθνκίδεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ 
αλαδφρνπ πεξί κε έθδνζεο πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ εηο βάξνο ηνπ, γηα ην 
ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ε.   Γηθαηνινγεηηθά – Απνδεηθηηθά Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (ζχζηαζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξεία, ηηο πξάμεηο δηνξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., 
Η.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηνπ Παξαζηαηηθνχ Δθπξνζψπεζεο (πξσηφηππα ή 
επθξηλέο θσηναληίγξαθα). 

ζη.  ε πεξίπησζε Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά (θαηά 
πεξίπησζε) λα ππνβιεζνχλ γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

δ.  ε πεξίπησζε Δλψζεσλ/Κνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ  
πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά γηα 
θάζε Μέινο ηεο θαη επηπιένλ ζηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο λα πεξηέρεηαη πξάμε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή θαη ζηνλ Γηαγσληζκφ.   

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

  (1). Να ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/Κνηλνπξαμία, 

  (2). Να αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηε κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο, ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, 

  (3). Να δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη 
ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θαη 

  (4).  Να νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο 
θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε 
απηήο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 
θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ, 
ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε (εληφο ηνπ Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Καηαθχξσζεο») ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππφςε Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη 
ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

 3. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη 
κε ηελ ζχληαμε λένπ Πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη αθνινπζεί ε 
έθδνζε  ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  

Άξζξν 8ν 

Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε ύκβαζεο 

 1. Ζ επηινγή ηνπ ηειηθνχ Αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο (Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο), σο ην αλσηέξσ 
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άξζξν. Κξηηήξην ηεο Καηαθχξσζεο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή, ζε 
θάζε πξνζθεξφκελν είδνο.  

 2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε 
φινπο ηνπο πκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά, κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν ή ηδηνρείξσο (επί απνδείμεη). 

 3. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο Γηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 
θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε 
ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 4. Ο Μεηνδφηεο Πξνκεζεπηήο (Αλάδνρνο) πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv 
πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο 
πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16 ζπλέπεηεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ε 
ηέηνηα πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/16. 

 5. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο 
Πξνζθνξψλ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ αλαινγηθά νη 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί 
ζεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 9ν 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 
εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε 
πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 
ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή απηήο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζ’ απηφλ, ρσξίο ΦΠΑ, φπσο 
νξίδεηαη ζηε πεξ. β παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. 

 3. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα 
(1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 4.  Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ΑΔΑ: 6ΡΝ66-ΜΜΓ
20PROC006283805 2020-02-13



 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

    

 

24 

 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 

 5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. 

 6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα 
κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηεο πξνζζήθεο «3» ηνπ παξφληνο. Γηαθνξεηηθή 
δηαηχπσζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ 
απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηηο εγγπήζεηο απαξάδεθηεο, εθφζνλ απηέο 
έρνπλ ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

 7. ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ θφξησζεο – 
παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην 
ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε 
επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα 
εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

Άξζξν 10ν 

Πνηόηεηα – πζθεπαζία Πξντόλησλ 

 1. Σα πκβαηηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη «Α» Πνηφηεηαο θαη θαιχπηνπλ 
φινπο ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο, ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο, ηνλ Κψδηθά Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, θαλφλεο πγηεηλήο, κεηαθνξάο ηξνθίκσλ, πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο 
ιεηηνπξγνχληεο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ή ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία. 
ε πεξίπησζε εηζαγσγήο απφ Σξίηε Υψξα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ 
απφ Σξίηεο Υψξεο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί γηα λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 
Δ.Δ. 

  2.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο [ΚΤΑ 
487/04-10-2000 (ΦΔΚ 1219Β΄)] ησλ πξντφλησλ ζηελ Μνλάδα, πξέπεη: 

      α. λα θέξνπλ, ελ ηζρχ, βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο (απφ πγεηνλνκηθήο 
πιεπξάο) απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

      β. λα είλαη θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ κε ηελ απαηηνχκελε 
ηζνζεξκηθή θαη ςπθηηθή ηθαλφηεηα ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία -2C έσο 
+4C, αλαιφγσο ηνπ είδνπο πνπ κεηαθέξνπλ, 

      γ. λα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ζαιάκνπ (ΔΦΔΣ – Οδεγφο 
Τγηεηλήο Νν 9) ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ παξαιαβή, 

      δ. ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο 
θαη λα απνιπκαίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ζρεηηθή βεβαίσζε 
απνιχκαλζεο λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο Τγεηνλνκηθνχ 
Αμησκαηηθνχ Μνλάδαο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο θαη 
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     ε. λα δηαζέηεη ν «κεηαθνξέαο» βηβιηάξην πγείαο θαη λα θέξεη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξάδνζεο ησλ λσπψλ θξεάησλ, φπνπ απαηηείηαη 
γάληηα κηαο ρξήζεσο. 

      
Άξζξν 11ν 

Παξάδνζε - Παξαιαβή - Πξνζεζκία 

  1.  Σν πξντφληα ηεο χκβαζεο  ζα παξαδίδνληαη ζηελ Σξνθνδνζία  θαη ζηε 
Λέζρε Αμθσλ ηεο Μνλάδαο, εληφο 24 σξώλ, ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (έσο 
ηηο 12:00) θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο Κπξηαθέο ή Αξγίεο (θαηφπηλ 
πξνγελέζηεξεο ζπλελλφεζεο) απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή 
έγγξαθεο) ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδνο. 

  2.  Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ (πνπ 
ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζπκκεηνρή ππνρξεσηηθά, Αμθνχ 
Δηδηθφηεηαο Τγεηνλνκηθνχ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ν πξνκεζεπηήο πιεξνί φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο, ε 
Μνλάδα, εθηφο απφ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, δχλαηαη λα ηνλ 
θεξχμεη έθπησην. 

  3.  Δπίζεο, ε αλσηέξσ επηηξνπή θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη, κφλν θαηά ηελ 
παξαιαβή, δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ, ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη 
κφλν κε ηα θαηάιιεια κέζα ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ 
δελ ππάξρεη ηξαηησηηθφ), πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 
(Δ.Τ.Γ.), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

     α. Μηθξνβηνινγηθφ 

     β. Υεκηθή Αλάιπζε. 

     γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε. 

   4.  Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη δπν (2), αλά είδνο, απφ ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα παξαιαβήο θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή, κε ηελ έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέρξη δχν (2) θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ 
ειέγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

   5.  Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο. 

   6.  Ζ  Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγείηαη ηελ κε παξαιαβή ή ηελ 
απφξξηςή ηνπ εθάζηνηε είδνπο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, νπνηαδήπνηε εθηξνπή (πρ. κε θπζηνινγηθή νζκή), ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, αλαθέξνληαο ππνρξεσηηθά, 
εγγξάθσο, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο. 

  7.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, είλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 
γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή 
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απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θιπ). ε 
φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο 
απαηηνχκελεο γλσκνδφηεζεο είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Δάλ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ εθδήισζε ηεο απαίηεζεο 
γηα γλσκνδφηεζε, δελ ππεξεηεί πιένλ ζηε Μνλάδα (έρεη κεηαηεζεί, απνζηξαηεπζεί 
θιπ), ηφηε αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή. 

 

Άξζξν 120 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη απζεκεξφλ, κφλν απφ ηνλ 
αξκφδην δηαρεηξηζηή ηεο Μνλάδαο, είηε απεπζείαο (κε κεηξεηά) γηα ηηκνιφγηα (ηεο 
ίδηαο εκεξνκελίαο έθδνζεο) νλνκαζηηθήο αμίαο έσο πεληαθνζίσλ (500,00) επξψ, 
είηε κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο 30 εκεξψλ, σο 
εμήο: 

Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε, ζα παξαδίδεη ρσξηζηά ζηνλ εθάζηνηε 
δηαρεηξηζηή (Σξνθνδνζίαο ή Λέζρεο) ηεο Μνλάδαο, ην πξνο εμφθιεζε Σηκνιόγην 
(Πώιεζεο) κε ηελ αληίζηνηρε έληππε θαξηέια Σηκνινγίσλ (κε ηηο εμήο 
«επσλπκίεο πειάηε» σο εμήο: «ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ/ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ»  & «ΚΔΓΑ 
ΡΟΓΟΤ/ΛΔΥΖ» ). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη (θαη έπεηηα λα 
βξίζθεηαη ελ’ ηζρχ) : 
  α. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ 
θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο (αξκφδηα Γ.Ο.Τ.), κε ηελ έλδεημε «γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο» θαη 

  β. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ 
θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο (Δ.Φ.Κ.Α), κε ηελ έλδεημε «γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην» ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ 
Ν.2065/92.  

 2. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο 
ηεο ζχκβαζεο.  

 3. Ζ εμφθιεζε ηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ 
πηζηνπνηείηαη ε θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ 
κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ 
ππνρξεσηηθψο φ Ηαηξφο ηεο ν δηαρεηξηζηήο Σξνθνδνζίαο ή δηαρεηξηζηήο 
Δζηηαηνξίνπ (πζζηηηάξρεο) Λέζρεο Αμθσλ. 

 4. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηαη Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο 
ησλ αγαζψλ, θάζε ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 
Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014, γηα ηνλ νπνίν ε Τπεξεζία 
ρνξεγεί Βεβαίσζε γηα θνξνινγηθή ρξήζε. 

 5. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ 1νπ Σηκνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί εθάπαμ 
Κξάηεζε, γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468%, γηα ηνλ 
νπνίν ε Τπεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί Βεβαίσζε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε, 
ε νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
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  α. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 
375 ηνπ Ν.4412/16 θαζψο κε ηφ άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19. 

  β. Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ 0,00042% (0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
ππ.αξηζκ. 5143/11-12-14 (ΦΔΚ Β’ 33350) Τ.Α. 

  γ. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)  0,06%, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηεο ππ.αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ 
Β’ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

  δ. Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ.αξηζκ. 
1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β’ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

 6. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 

  α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο απφ ηελ Τπεξεζία. 

  β.  Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ. 

 7. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, ε 
Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 
ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα 
ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 
ελ ιφγσ έηνπο. 

 8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 

  β. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 
πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πξντφλησλ κε έθπησζε ιφγσ 
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 9. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ Μνλάδα.  

 10. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε 
ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα 
ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ 
θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/16. 

Άξζξν 13ν 

Κπξώζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ ύκβαζεο- Πνηληθέο Ρήηξεο 

ΑΔΑ: 6ΡΝ66-ΜΜΓ
20PROC006283805 2020-02-13



 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                 

    

 

28 

 

 1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν (Πξνκεζεπηή), θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Μνλάδα), αζξνηζηηθά ή δηαδεπηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

  α. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πινπνίεζεο 
παξαγγειηψλ, ειιείςεηο πξντφλησλ, ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο 
παξαγγειηψλ άλσ ησλ 24 σξψλ, άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο εηδψλ εληφο 12 σξψλ 
ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αθαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ θαζαξηφηεηαο ζηελ ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ηνπο: 

   (1) Γηα ηελ 1ε παξάβαζε, Έγγξαθε χζηαζε. 

   (2) Γηα ηελ 2ε παξάβαζε, πξφζηηκν πνζνζηνχ 5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε.   

   (3) Γηα ηελ 3ε παξάβαζε, πξφζηηκν πνζνζηνχ 10% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε είηε πξφζηηκν πνζνζηνχ έσο 
25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.    

   (4) Γηα ηελ 4ε παξάβαζε, πξφζηηκν πνζνζηνχ 20% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε είηε πξφζηηκν πνζνζηνχ έσο  
50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.   

    (5) Γηα ηελ 5ε παξάβαζε, Έθπησζε.   

Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο (παξαδνζέλησλ πξντφλησλ), ρσξίο 
ηνλ Φ.Π.Α θαη είηε ζπκςεθίδνληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηηκνινγίνπ πψιεζεο 
είηε παξαθξαηνχληαη απφ ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ επηβνιή ηνπο θαη απνδίδνληαη ζην ΜΣΑ (Μεηνρηθφ Σακείν 
Αεξνπνξίαο).    

  β.  Όζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηνπο 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο, έγγξαθε 
ζχζηαζε, ελψ ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ, ε Μνλάδα 
δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. 

  γ.  Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο (ζηελ δηαδηθαζία 
παξαιαβήο) θαη δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ 
πξντφλησλ θαη ππνδειψλνπλ κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηελ ειιηπή ηεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο 
παξαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο, ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο ηνπ 
HACCP: 

   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  1.000 €. 

   (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  3.000 €. 

   (3) Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν     5.000 €. 

   (4) Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

  δ. Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ Μνλάδνο (ζηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο) θαη 
ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία (πξντφληα επηβιαβή ή 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε): 
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   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € είηε 
θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο (θαιήο εθηέιεζεο) θαη έγγξαθε ελεκέξσζε 
θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα θαη ζην ΓΔ-
ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκήζεηεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ  ζα δηαθνπνχλ 
κέρξηο φηνπ ππάξμεη έιεγρνο θαη λέα πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή άιιν αξκφδην 
θνξέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πνηνηηθψλ παξαβάζεσλ. ην δηάζηεκα απηφ, ε 
Τπεξεζία κπνξεί πξνζσξηλά λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο εθνδηαζκνχ απφ ηνλ 
επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, είηε κε απεπζείαο 
αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο, 
θαηαινγίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε, ηηο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηηκψλ 
πξνκήζεηαο, ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.  

   (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε. 

  Δπίζεο, ε Τπεξεζία πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ, δχλαηαη λα 
παξαπέκςεη ηνλ πξνκεζεπηή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γηα πνηληθέο θαη αζηηθέο 
επζχλεο. 

 2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο 
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα ππέρνπλ 
κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή 
απνζχλζεζε. 

 3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ) θεξχηηεη απεπζείαο έθπησην ηνλ 
Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηά ηελ πηζαλή δηελέξγεηα 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ απφ ηα αξκφδηα ηεο Μνλάδαο θξηζνχλ κε απνδεθηέο. 

 4. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 

 5. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή.  

 6. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ ηειηθνχ αλαδφρνπ (πξνκεζεπηή) σο έθπησηνπ ε 
Μνλάδα, σο Αλαζέηνπζα Αξρή, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα 
ησλ πκβαηηθψλ Δηδψλ, ζηνλ επφκελν Μεηνδφηε (Πξνκεζεπηή) ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
πνπ ζα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 14ν 

Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ 

 1. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Μνλάδνο) θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο 
ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, 
κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε 
απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ 
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ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 

 3. Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ ν 
πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιινλ θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο 
πνπ επηθαιέζηεθε αδπλακία παξάδνζεο ζηε Μνλάδα. 

 4. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά  νη παξαθάησ: 

  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή.    

  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ  
πξνκεζεπηή. 

  γ. Πιεκκχξα. 

  δ. εηζκφο. 

  ε. Πφιεκνο 

  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην  φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ 
θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 

  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  

Άξζξν 15ν 

Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 

 1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη: 

  α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδαο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά ηνπιάρηζηνλ εληφο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο. 

  β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη 
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 2.  Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη: 

  α. Γελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. 
εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ. 

  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 3. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 
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 4. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Μνλάδνο θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή, αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή. 

 5. Ο Πξνκεζεπηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ θακία ππνρξέσζε ηνπ ζηελ 
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
θνξηνεθθφξησζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηήζεη 
νπνηαδήπνηε πλεξγαδφκελε Δηαηξεία.    
 

Άξζξν 16ν 

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 1. Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο, αθχξσζεο, ή/θαη αλαβνιήο, ή/θαη δηαθνπήο, ή/θαη επαλάιεςεο κε 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε/θαη καηαίσζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηεο Γηαθήξπμεο, πξηλ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο 
πξάμεο (απφθαζεο) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζεηαη ν 
πξνζσξηλόο Αλάδνρνο, ρσξίο νη ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ ην δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

 2.  Παξέρεηαη ζηελ Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 
Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο ππφ 
πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 3. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχκβαζε κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο 
Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16. 

 4. Ζ Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο 
ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη, 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ 
πξντφληνο. 

 5. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνκεζεπηή), 
εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν ίδηνο ιακβάλεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη 
ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί «είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ». Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε 
ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΜΣΑ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
πνηληθέο ξήηξεο. 

 6. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16. 
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 7. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
 

 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
     ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
 

 

ΠΡΟΘΖΚΔ 

«1» Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
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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 φορζα1 και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

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

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΤ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 76877 (ΓΕΑ/ΔΑΤ/ΚΕΔΑ/Ρ) 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΡΙΣΩΝ, ΡΟΔΟ, Σ.Κ.85106 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΓΟ (Ο) ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΡΚΑΔΑ  

- Σθλζφωνο: 2241047033 εςωτ.:5040 

- Ηλ. ταχυδρομείο: panosarkadas@gmail.com 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

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

CPV):  

Προμικεια Νωπϊν Κρεάτων – Πουλερικϊν και Νωπϊν Παραςκευαςμάτων Κρζατοσ για κάλυψθ 

αναγκϊν  Σροφοδοςίασ και Εςτιατορίου Λζςχθσ Αξιωματικϊν ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΤ. 

CPV: 15112000-1,  15113000-3, 15112100-7 και 15131700-2  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια Νωπϊν Κρεάτων – Πουλερικϊν και Νωπϊν 

Παραςκευαςμάτων Κρζατοσ .  

 

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

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

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

ην ζχλνιν απηψλ 

 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 

 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο 
Φ.831/ΑΓ.135/.61/13-02-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2: 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

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

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

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 
θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 
ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 
επξψθαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
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γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο4: 

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:  

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 άλλουσ5; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

                                                 
4
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

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

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

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

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ  

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ (αν υπάρχει): *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

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

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

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

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

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

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

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

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

οποία απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ  

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

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

οικονομικόσ φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ7 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ8· 

2. δωροδοκία910· 

3. απάτθ11· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ12 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ13· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 14. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου15 το οποίο είναι 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

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

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

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

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

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

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

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξωζε ηεο 
Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε 
απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 
12

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

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

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

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

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

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

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

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+16 

Εάν ναι, αναφζρετε17: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+18 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
19; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν20: 

*……+ 

  

                                                 
16

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
19

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

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

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

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ21, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 23 

*……+*……+*……+ 

                                                 
21

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

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

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

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

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

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου24; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
25: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ26 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

                                                 
24

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

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

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

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
26

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 

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 28, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ29; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

                                                 
27

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

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
28

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
29

 Πξβι άξζξν 48. 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια30 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

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 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

                                                 
30

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

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Άλλοι λόγοι αποκλειζμού 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 αναφζρονται31, 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 δωρεάν32 

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): *……+    

                                                 
31

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
32

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

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε 
ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε. 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
 

 
 

          γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
              ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (2 ζειίδσλ) 

Δπσλπκία Δηαηξείαο : 
ΑΦΜ – ΓΟΤ.. : 
ηνηρεία 
Δπηθνηλσλίαο 

: 

 Α/Α Πεξηγξαθή  

Eθηηκώκελε 
Δηήζηα 
Πνζόηεηα ζε 
KG  

Καζαξή Σηκή   
ρσξίο ΦΠΑ 
(αξηζκεηηθώο) 

Καζαξή Σηκή   ρσξίο 
ΦΠΑ (Οινγξάθσο) 

 

ΚΡΔΑ ΜΟΥΟΤ/ΒΟΔΙΟ 

   

1. ΚΗΜΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑ ΜΟΥΟΤ 1.400   

2. 
ΠΑΛΟΜΠΡΗΕΟΛΔ ΜΟΥΟΤ              

(300 – 350γξ) 100   

3. 
ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΚΟΝΣΡΑ 

ΜΟΥΟΤ (300 – 350γξ) 100   

4. ΔΛΗΑ  ΜΟΥΟΤ Α/Ο 500   

5. ΠΑΛΑ  ΜΟΥΟΤ Α/Ο 500   

6. ΣΡΑΝ ΜΟΥΟΤ Α/Ο 150   

 ΚΡΔΑ ΥΟΙΡΙΝΟ    

7. ΥΟΗΡΗΝΟ ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο 1.000   

8. ΠΑΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ Α/Ο 500   

9. 
ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΚΟΝΣΡΑ 

ΥΟΗΡΗΝΔ (280 - 300γξ.) 500   

10. 
ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΛΑΗΜΟΤ 

ΥΟΗΡΗΝΔ (280 - 300γξ.) 700   

11. 
ΠΑΝΔΣΑ (ΑΠΟ ΛΑΠΑ) 

ΥΟΗΡΗΝΟΤ Α/Ο (120-150γξ) 400   

 ΚΡΔΑ ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ    

12. 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΟ (1500 – 1600 γξ)  2.500   

13. 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  ΦΗΛΔΣΟ 
ΣΖΘΟ ΑΝΟΗΓΜΔΝΟ 280-

300γξ. 
 
 

1.000 
  

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 

  

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο 
Φ.831/ΑΓ.135/.61/13-02-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
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14. 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  ΝΧΠΟ ΜΠΟΤΣΗ 
350-400γξ. 

 500 
  

 ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ    

15. 

ΟΤΒΛΑΚΗ (Υεηξνπνίεην) 
ΑΠΟ ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟΤ 

(100-120γξ.) 300 
  

16. 

ΟΤΒΛΑΚΗ (Υεηξνπνίεην) 
ΑΠΟ ΜΠΟΤΣΗ 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ (100-
120γξ.) 200 

  

17. 

ΟΤΒΛΑΚΗ (Υεηξνπνίεην) 
ΑΠΟ ΣΖΘΟ 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ (100-
120γξ.) 300 

  

18. 

                                                           
ΝΗΣΔΛ ΥΟΗΡΗΝΟ 300γξ. 300   

19. 

ΝΗΣΔΛ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
300γξ. 500   

20. 

ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ (Υσξηάηηθν) 
ΥΟΗΡΗΝΟ 200   

21. 

ΜΠΗΦΣΔΚΗ ΜΟΥΑΡΗΗΟ 
200-300γξ. 200   

22. 

ΜΠΗΦΣΔΚΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
150-200γξ. 150   

 

 1. ηελ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%, 
πνζφ ην νπνίν ζα παξαθξαηείηε θαηά ηελ εμφθιεζε εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη νη θξαηήζεηο ππεξ ΔΑΑΓΖΤ θαη 
ΑΔΠΠ 0,13468% (επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο) ην νπνίν ζα παξαθξαηεζνχλ εθάπαμ θαηά ηελ εμφθιεζε 1

νπ
  

ηηκνινγίνπ.  

 2.  Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ θαη δπν  
ρεκηθψλ – εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ . 

 3.  Πνζνζηφ ΦΠΑ ζην νπνίν ππάγεηαη ε πξνκήζεηα……%. 

4. Ζ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο είλαη ………….. (….) εκέξεο. 

Σεκείσζε: Η ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε από ηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
 
 
 

 
 

          γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
             ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
………………     ΔΤΡΧ. …………………… 
       ΔΤΡΧ. …………………… 

 Πξνο : (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη) 

   ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 
 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   
…………………(θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν 
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………..Γ\λζε…………………………………………
……………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε 
αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ 
ηνπ …………….θαη ην νπνίν πνζφ θαιχπηεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο 
ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………............................ΔΤΡΧ απηήο.  
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη 
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη 
απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

    -  Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 
παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
 

    

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 

 

ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο 
Φ.831/ΑΓ.135/.61/13-02-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
 

 
 

          γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
            ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. ΔΟΤ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
 
 

Α/Α ΠΗΝΑΚΑ «Α» – ΓΔΝΗΚΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 

1 Να πξνέξρνληαη απφ λσπά θξέαηα Α’ Πνηφηεηαο, ζε θαηάιιειεο πζθεπαζίεο φπσο 
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηνπο  Καλφλεο Γηαθίλεζεο 
θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗΔΠΠΤ), ζχκθσλα κε ηελ 
Τπ.Αξηζκ.Α2-861 Απφθαζε (ΦΔΚ.2044/Β’/22-08-13), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε.  

2 Σν Εψν (ζθάγην) λα πξνέξρεηαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ Σξίηεο Υψξεο 
κε ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, φπνπ έρνπλ δηαηξαθεί θαη 
αλαπηπρζεί θαιά, απαιιαγκέλα απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα.  

3 Σα θξέαηα λα πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ έρνπλ, ζθαγεί πξηλ 3 έσο 7 εκέξεο, απφ 
εγθεθξηκέλα  θαγεία (Ηδησηηθά, Γεκνηηθά, θιπ), φπνπ ηεξείηαη απαξαίηεηα ην Βηβιίν 
θαγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν16 ηεο Τπ.Αξηζκ.Α2-861 Απφθαζεο (ΦΔΚ.2044/Β’/22-08-
3). 

4 Σα ζθάγηα (δψσλ) λα έρνπλ ππνζηεί θξενζθνπηθφ έιεγρν απφ αξκφδην Κηελίαηξν ηεο 
Ννκνθηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ηφπνπ ζθαγήο θαη λα θέξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο 
ζθξαγίδεο.  

5 Όια ηα Δίδε Νσπνχ Κξέαηνο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε εηηθέηεο πνπ πθίζηαηαη απφ 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο άδεηαο ηεκαρηζκνχ θαη 
θάζε άιιε πξνβιεπφκελε πιεξνθνξία γηα ηα ζθάγηα. 

6 Να πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε ηκήκαηα Μνζραξηψλ, Υνίξσλ θαη 
Αξληψλ, ζχκθσλα κε ηα Δίδε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ε δε εκεξνκελία παξάδνζεο λα 
είλαη ην πξψην ηέηαξην ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπλνιηθήο δηαηεξεζηκφηεηάο ηνπ. Πέξαλ ηνπ 
ρξφλνπ απηνχ δελ ζα γίλεηαη παξαιαβή.  

7 Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πνπ λα απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ζπληήξεζεο ηνπο. 

8 Να κελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ δηαηξνθή ησλ δψσλ ή άιιεο 
νπζίεο εμσγελνχο πξνειεχζεσο, φπσο νηζηξνγφλα, αληηβηνηηθά θαη ζπξενζηαηηθά. 

9 Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα, θαζαξά θαη λα κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα 
ή ηαγγηζκέλα, ρσξίο λα αλαδίδνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο 
θαη θαηαιιειφηεηαο, θαζψο θαη ηηο ζπζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

10 Να έρνπλ θαηά ηελ παξάδνζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 7
Ο
 C θαη κελ παξνπζηάδνπλ 

νπνηαδήπνηε απφθιηζε πνπ αθνξά ζηνπο καθξνζθνπηθνχο – νξγαλνιεπηηθνχο  ηνπο 
ραξαθηήξεο (π.ρ. αιινίσζε απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα ηνπ ζθαγίνπ, ηεο νζκήο, ηεο 
ζχζηαζεο θηι). 

11 Να κελ έρνπλ ππεξβνιηθφ ιίπνο έθηνο απηνχ πνπ ζπλδέεηαη κε θπζηθφ ηξφπν κε ην θξέαο.  

12 Οη νξγαλνιεπηηθνί ηνπο ραξαθηήξεο (εκθάληζε, πθή, γεχζε θαη νζκή) λα είλαη άςνγνη, 
ρσξίο λα πεξηέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεισλ 
πξψησλ πιψλ.  

13 Γηα ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο – παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηνλ ΚΣΠ θαη εηδηθά ηα άξζξα 88-91, σο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε 
260/2013 (ΦΔΚ 525Β’ 28-02-2014).  

 

                    ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
                            ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Γ¨ ΣΖ                                              ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.135/.61/13-02-20                    ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
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14 Σα φξηα παξνπζίαο δηνμηλψλ θαη παξφκνησλ κε ηηο δηνμίλεο PCB’s (πνιπρισξηνκέλα 
δηθαηλχιηα) ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο είλαη ηα θαζνξηζκέλα ζηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 
1881/06 (Δθεκεξίδα Δ.Κ. L364/20-12-06) φπσο ηζρχεη.   
Όζνλ αθνξά ζε γελεηηθά κεηαιιαγκέλα είδε ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα 
εζληθή λνκνζεζία. 

 

 

 

Α/Α ΠΗΝΑΚΑ «Β» – ΔΗΓΗΚΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
ΜΟΥΟΤ -  ΤΚΔΤΑΗΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1 Σν κνζραξίζην θξέαο πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α (ειηθίαο έσο 18 κελψλ), κε κπηθή 
δηάπιαζε, θαηεγνξίαο S(αλψηεξε) ,E(εμαηξεηηθή),U(πνιχ θαιή), R(θαιή) θαη θαηάζηαζε 
πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο 1 (πνιχ κηθξή) θαη 2 (κηθξή). 

2 Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο γεληθά πξέπεη λα είλαη εξπζξφ. Ζ ζχζηαζε ηνπ λα  είλαη ηξπθεξή, ε 
ηνκή ηνπ λα είλαη εχθνιε, ν θφθθνο ιεπηφο θαη νπδέπνηε λα θέξεη κψισπεο, ζηηθηέο 
αηκνξξαγίεο θαη απνρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο. Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη πεξηνξηζκέλν, ην 
δε εζσηεξηθφ ιεπθφ θαη ζπκπαγέο. 

3 Σα θνκκάηηα Άλεπ Οζηνχ (Α/Ο) λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θελφ αέξνο (vacuum), άλεπ 
ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ 
κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, κε φξην δσήο 
έσο 25 εκέξεο. 

4 Σα θνκκάηηα Με Οζηφ (Μ/Ο) λα είλαη ζπζθεπαζκέλα είηε: ζε θελφ αέξνο (vacuum), άλεπ 
ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ, είηε ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή δηάθαλε 
κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη 
απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, κε 
φξην δσήο έσο 10 εκέξεο. 

5 Σα ραξηνθηβψηηα ζα είλαη θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, κε αληνρή ζηελ δηάξξεμε θπκαηνεηδνχο 
ραξηνληνχ, BST, αληίζηνηρνπ θαζαξνχ βάξνπο πεξηερνκέλνπ, αλάινγνπ ηεο πνζφηεηαο 
θξέαηνο πνπ κεηαθέξεηαη. 

6 Ο θσδηθφο δψνπ ή ηεο νκάδαο (απηνχ) λα αλαγξάθεηαη θαη ζηα Σηκνιφγηα/Γειηία 
Απνζηνιήο. 

7 Οη κνζραξίζηεο κπξηδφιεο, πξέπεη λα είλαη ησλ θαηεγνξηψλ :«ζπάιαο» θαη «θφληξα», 
βάξνπο απφ 300γξ έσο 350γξ, λα πξνέξρνληαη απφ θξέαο θαηεγνξίαο Ε  (ειηθίαο άλσ ησλ 
8 κελψλ έσο 12 κελψλ, λεαξφ κνζράξη), φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 566/2008, κε 
κπηθή δηάπιαζε, θαηεγνξίαο E,U,R θαη θαηάζηαζε πάρπλζεο ζηηο δηαβαζκίζεηο 1 θαη 2.  

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλεο :είηε ζε θελφ αέξνο (vacuum), άλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ είηε ζε 
ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή δηάθαλε κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα 
ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή 
άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, κε φξην δσήο έσο 25 
εκέξεο. 

 

 

Α/Α ΠΗΝΑΚΑ «Γ» – ΔΗΓΗΚΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΟΤ ΚΡΔΑΣΟ 
ΥΟΙΡΙΝΟΤ -  ΤΚΔΤΑΗΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1 Σν λσπφ ρνηξηλφ θξέαο  λα πξνέξρεηαη απφ κεξφ (κπνχηη) θαη ζπάια άλεπ νζηψλ, νη δε 
κπξηδφιεο πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο «θφληξα» κε νζηά, βάξνπο απφ 280 έσο 300γξ θαη 
λα πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη αλαπηπρζεί θαιά (αξζεληθά πξηλ απφ ην 
ζηάδην ηεο γελλεηηθήο σξηκφηεηαο, ζειπθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα αλαπαξαγσγή). 

2 Σα ζθάγηα ησλ Υνίξσλ (πνπ θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο εθηηκψκελεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε 

άπαρν θξέαο θαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ην άπαρν θξέαο σο πνζνζηφ ηνπ βάξνπο ηνπ ζθαγίνπ) λα είλαη 
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θαηεγνξίαο E(>55%),U(>50%),R(>45%), ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ.1234/2007. 

Ζ θαηάζηαζε ηεο πάρπλζεο λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην ιίπνο λα είλαη θαηαλεκεκέλν, ιεπθσπφ 
θαη φρη καιαθφ θαη ειαηψδεο. 

3 Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο, λα είλαη έσο 110 θηιψλ (βάξνο δσληαλνχ 
δψνπ), λα είλαη πγηή, απαιιαγκέλα απφ λνζήκαηα, λα έρνπλ ππνζηεί θηεληαηξηθφ έιεγρν 
πξηλ θαη κεηά ηελ ζθαγή, λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ζθαγή θαη πξνο θαηαλάισζε.  

4 Να έρεη γίλεη πιήξεο αθαίξεζε ηνπ ιίπνπο ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. 

5 Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ιεπθφθαην έσο ξνδφρξνπλ θαη ζπλεθηηθφ.  

6 Σα θνκκάηηα Άλεπ Οζηνχ (Α/Ο) λα είλαη ζπζθεπαζκέλα είηε ζε θελφ αέξνο (vacuum), άλεπ 
ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ είηε ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή δηάθαλε 
κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ πνπ λα ην πξνζηαηεχεη 
απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απφ ηελ απψιεηα 
πγξαζίαο, κε φξην δσήο έσο 25 εκέξεο. 

7 Οη Μπξηδφιεο θαη νη Παλζέηεο λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο: είηε ζε θελφ αέξνο (vacuum), άλεπ 
ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ είηε ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή δηάθαλε 
κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ πνπ λα ην πξνζηαηεχεη 
απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απφ ηελ απψιεηα 
πγξαζίαο, κε φξην δσήο έσο 10 εκέξεο. 

 

 

 

Α/Α ΠΗΝΑΚΑ «Γ» – ΔΗΓΗΚΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ 
ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ -  ΤΚΔΤΑΗΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1 Σα λσπά θνηφπνπια ζα πξνέξρνληαη απφ πηελά απφιπηα πγηή, Α’ πνηφηεηαο,  ηξπθεξά, 
αλεπηπγκέλα, κε δέξκα καιαθφ – ιείν, θαζαξά, ρσξίο νξαηφ θαλέλα  μέλν ζψκα, 
αθαζαξζία ή αίκα, ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θφθαια, ρσξίο ζνβαξνχο κψισπεο θαη ίρλε 
πξνεγνχκελεο θαηάςπμεο. 

2 Σα λσπά θνηφπνπια ζα είλαη ηχπνπ 65% δειαδή ζθαγκέλα, απνπηεξσκέλα, ρσξίο ην 
θεθάιη θαη ηα πφδηα, ρσξίο φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εληφζζηα.  

3 Ζ ειηθία ηνπο ζα είλαη κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ, βάξνπο απφ 1500 έσο 1600 γξακκάξηα θαη 
δηάξθεηα δσήο έσο έμη (6) εκέξεο. 

4 Να πξνέξρνληαη απφ πηελνζθαγείν, πνπ έρεη αξηζκφ έγθξηζεο θαη λα θέξνπλ ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο, ζχκθσλα κα ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

5 Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο (θξενπσιείνπ), κε εζσηεξηθή δηάθαλε 
κεκβξάλε, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο 
θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, εληφο λαπιεο ζαθνχιαο, είηε πιαζηηθψλ ηξειιάξσλ φπνπ 
ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζηξψζε ζηελ βάζε θαη επηπιένλ ραξηηνχ πεξηηπιίγκαηνο 
(θξενπσιείνπ) ζην πάλσ κέξνο απηψλ θαη κε φξην δσήο έσο 10 εκέξεο. 

Κάζε Κνηφπνπιν ζα θέξεη ηακπειάθη φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη πξνβιεπφκελεο ελδείμεηο 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

6 Ζ κεηαθνξά ηνπ λα γίλεηαη κε θαηάιιειν φρεκα ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη 
απφ (+4

ν
 C), ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ.1538/91 θαη ΠΓ.291/96. 

7 Σα θνκκάηηα ηνπ Φηιέηνπ Κνηφπνπινπ ζα είλαη έθαζην απφ 280 έσο 300 γξακκάξηα θαη ζα 
παξαδίδνληαη είηε ζε ζπζθεπαζία (εκπνξίνπ) 2 – 5 θηιψλ, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα είηε ζε 
ραξηί πεξηηπιίγκαηνο (θξενπσιείνπ), κε εζσηεξηθή δηάθαλε κεκβξάλε, εληφο λάπιεο 
ζαθνχιαο. 
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Α/Α ΠΗΝΑΚΑ «Δ» – ΔΗΓΗΚΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΟΤ ΚΙΜΑ -  
ΤΚΔΤΑΗΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1 Ο Κηκάο ζα πξνέξρεηαη απφ (κε θαηεςπγκέλα) ηκήκαηα ηνπ Μνζραξηνχ έσο 18 κελψλ, 
πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Κνηιηά «Λάπα»  θαη ζε 
θακία πεξίπησζε απφ: 

α. ππνιείκκαηα ηνπ ηεκαρηζκνχ, 

β. κεραληθά δηαρσξηζκέλν θξέαο θαη 

γ. θξέαο πνπ πεξηέρεη ζξαχζκαηα νζηψλ ή δέξκα. 

2 Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζα είλαη ε πνζφηεηα ιίπνπο πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην 
θξέαηνο, ρσξίο θακία επηπιένλ πξνζζήθε, κε αλψηαην φξην πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξέο 
νπζίεο ην 25%, ελψ φ ιφγνο (θιάζκα) ζπλεθηηθνχ ηζηνχ/πξσηεΐλεο θξέαηνο λα είλαη: <15%. 

3 Ο Κηκάο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλνο: είηε ζε θελφ αέξνο (vacuum), άλεπ ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ 
είηε ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή δηάθαλε κεκβξάλε, θαηάιιειν 
γηα ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ ή λάηινλ ζαθνχιαο, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ 
έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, κε φξην 
δσήο έσο 10 εκέξεο.  

 

 

 

Α/Α ΠΗΝΑΚΑ «Σ» – ΔΗΓΗΚΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΝΧΠΧΝ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΚΡΔΑΣΟ -  ΤΚΔΤΑΗΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1 Σν Υνηξηλφ νπβιάθη : ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ απφ ην 
«Μπνχηη» ηνπ Υνηξηλνχ πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε, παλαξηζκέλν κε αιάηη, 
πηπέξη, ξίγαλε είηε κίγκα κπαραξηθψλ, ηνπνζεηεκέλα νκνηφκνξθα ζε θαηάιιειν μχιηλν 
ππνζηήξηγκα. 

Σν βάξνο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο, θαη’ ειάρηζην, ζα είλαη: 100 γξακκαξίσλ. 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα νκαδηθψο, ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή 
δηάθαλε κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ ή λάηινλ 
ζαθνχιαο, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο 
θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ 
κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, κε φξην δσήο 
έσο 10 εκέξεο.  

2 Σν  Κνηφπνπιν νπβιάθη : ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ 
απφ ην «Μπνχηη» ηνπ Κνηφπνπινπ ή ην «ηήζνο» ηνπ Κνηφπνπινπ πνπ ζα απνηεινχλ θαη 
ηελ πξψηε χιε, παλαξηζκέλν κε αιάηη, πηπέξη, ξίγαλε είηε κίγκα κπαραξηθψλ, 
ηνπνζεηεκέλα νκνηφκνξθα ζε θαηάιιειν μχιηλν ππνζηήξηγκα. 

Σν βάξνο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο, θαη’ ειάρηζην, ζα είλαη: 100 γξακκαξίσλ. 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα νκαδηθψο, ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο(θξενπσιείνπ) κε εζσηεξηθή 
δηάθαλε κεκβξάλε, θαηάιιειν γηα ηξφθηκα, εληφο θιεηζηνχ ραξηνθηβσηίνπ ή λάηινλ 
ζαθνχιαο, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο 
θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ 
κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο, κε φξην δσήο 
έσο 10 εκέξεο. 

3 Σν  Υσξηάηηθν Λνπθάληθν : ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ 
απφ ην θξέαο ηνπ Υνηξηλνχ πνζνζηνχ:60% -70%  πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε, 
ιίπνπο πνζνζηνχ έσο 25%, κε πξάζν πνζνζηνχ έσο 15%, αιάηη, πηπέξη, κπαραξηθά, 
θξεκκχδη, λεξφ, θπζηθά θαξπθεχκαηα θηι. 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, θαηάιιειν γηα ηξφθηκα ή ζε 
ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ είηε εληφο λάπινλ αθνχιαο (θαηάιιειε γηα ηξφθηκα), 
είηε εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή άιινπο 
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παξάγνληεο. 

4 Σν  Υνηξηλφ λίηζει: ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ απφ ην 
αληίζηνηρν θξέαο πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε,  κε ηα ππφινηπα πιηθά – είδε, 
ζχκθσλα κε ηελ ζπληαγή πνπ αθνινπζεί ν θάζε παξαζθεπαζηήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
ΔΚ.1129/2011 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα νκαδηθψο, αλά θαηεγνξία, ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, θαηάιιειν γηα 
ηξφθηκα ή ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ είηε εληφο λάηινλ ζαθνχιαο, θαηάιιειε 
γηα ηξφθηκα είηε εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή 
άιινπο παξάγνληεο, κε φξην δσήο έσο 7 εκέξεο. 

5 Σν  Κνηφπνπιν λίηζει: ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ απφ 
ην αληίζηνηρν θξέαο πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε,  κε ηα ππφινηπα πιηθά – είδε, 
ζχκθσλα κε ηελ ζπληαγή πνπ αθνινπζεί ν θάζε παξαζθεπαζηήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
ΔΚ.1129/2011 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα νκαδηθψο, αλά θαηεγνξία, ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, θαηάιιειν γηα 
ηξφθηκα ή ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ είηε εληφο λάηινλ ζαθνχιαο, θαηάιιειε 
γηα ηξφθηκα είηε εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή 
άιινπο παξάγνληεο, κε φξην δσήο έσο 7 εκέξεο. 

6 Σν  Μπηθηέθη Μνζραξίζην: ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ απφ 
ην αληίζηνηρν θξέαο πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε,  κε ηα ππφινηπα πιηθά – είδε, 
ζχκθσλα κε ηελ ζπληαγή πνπ αθνινπζεί ν θάζε παξαζθεπαζηήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
ΔΚ.1129/2011 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα νκαδηθψο, αλά θαηεγνξία, ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, θαηάιιειν γηα 
ηξφθηκα ή ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ είηε εληφο λάηινλ ζαθνχιαο, θαηάιιειε 
γηα ηξφθηκα είηε εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή 
άιινπο παξάγνληεο, κε φξην δσήο έσο 7 εκέξεο. 

7 Σν  Κνηφπνπιν Μπηθηέθη: ζα πξνέξρεηαη απφ θνκκάηηα (κε θαηεςπγκέλσλ) ηκεκάησλ απφ 
ην αληίζηνηρν θξέαο πνπ ζα απνηεινχλ θαη ηελ πξψηε χιε,  κε ηα ππφινηπα πιηθά – είδε, 
ζχκθσλα κε ηελ ζπληαγή πνπ αθνινπζεί ν θάζε παξαζθεπαζηήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
ΔΚ.1129/2011 

Θα είλαη ζπζθεπαζκέλα νκαδηθψο, αλά θαηεγνξία, ζε ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, θαηάιιειν γηα 
ηξφθηκα ή ζε ηππνπνηεκέλε ζπζθεπαζία εκπνξίνπ είηε εληφο λάηινλ ζαθνχιαο, θαηάιιειε 
γηα ηξφθηκα είηε εληφο ραξηνθηβσηίνπ, πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ κηθξνβηαθνχο ή 
άιινπο παξάγνληεο, κε φξην δσήο έσο 7 εκέξεο. 
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ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
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ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ-ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ & ΝΧΠΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 
ΚΡΔΑΣΟ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ  

                                

               ηε Ρφδν, ζήκεξα…………………………..ζην Γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ, νη ππνγεγξακκέλνη: κήλαξρνο (Η) Υξπζφζηνκνο Βαιαξνχηζνο, 
Γηνηθεηήο ηνπ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ, σο εθπξφζσπνο ηεο Π.Α, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. Φ.831/ΑΓ………/………../………… Καηαθπξσηηθή 
Απφθαζε………….…….   θαη ε εηαηξεία «…………………………..» ΑΦΜ 
…………………. πνπ εθπξνζσπείηαη απφ 
ηνλ…………………………..………………………………………………… κε 
Α.Γ.Σ…………………………,Πφιε………………..Οδφο…………… 
Αξηζκ…………Σ.Κ………… Σει. ……………… – Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: 
………………. ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ, ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο 
“Πξνκεζεπηή”, ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην 
άξζξν δχν (2) ηεο ζχκβαζεο.  
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Άξζξν 1ν 

Γεληθνί Όξνη 

 1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-
08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 

 2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα θαη 
απμήζεηο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ι.π πνπ ιακβάλνληαη 
απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ.  

    

Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθή - Σηκή Αληηθεηκέλνπ 

 1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα Νσπψλ Κξεάησλ – 
Πνπιεξηθψλ θαη Νσπψλ Παξαζθεπαζκάησλ Κξέαηνο, γηα  θάιπςε αλαγθψλ  
Σξνθνδνζίαο θαη Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ, είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο 
ή έσο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ησλ πελήληα πέληε ρηιηάδσλ 
εμαθνζίσλ επξψ (55.600) πιένλ ΦΠΑ, σο εμήο: 

Α/Α Πεξηγξαθή  

Δθηηκψκελε 
Πνζφηεηα 
(ζε Κηιά) 

Καζαξή 
Σηκή   
ρσξίο 
ΦΠΑ  

χλνιν  ρσξίο 
ΦΠΑ  

 

ΚΡΔΑ ΜΟΥΟΤ/ΒΟΔΙΟ 

   

1. ΚΗΜΑ ΑΠΟ ΛΑΠΑ ΜΟΥΟΤ 1.400   

2. 
ΠΑΛΟΜΠΡΗΕΟΛΔ ΜΟΥΟΤ              

(300 – 350γξ) 100   

3. 
ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΚΟΝΣΡΑ ΜΟΥΟΤ (300 

– 350γξ) 100   

4. ΔΛΗΑ  ΜΟΥΟΤ Α/Ο 500   

5. ΠΑΛΑ  ΜΟΥΟΤ Α/Ο 500   

6. ΣΡΑΝ ΜΟΥΟΤ Α/Ο 150   

 ΚΡΔΑ ΥΟΙΡΙΝΟ    

7. ΥΟΗΡΗΝΟ ΜΠΟΤΣΗ Α/Ο 1.000   

8. ΠΑΛΑ ΥΟΗΡΗΝΖ Α/Ο 500   

9. 
ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΚΟΝΣΡΑ ΥΟΗΡΗΝΔ (280 

- 300γξ.) 500   

10. 
ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΛΑΗΜΟΤ ΥΟΗΡΗΝΔ (280 

- 300γξ.) 700   

11. 
ΠΑΝΔΣΑ (ΑΠΟ ΛΑΠΑ) ΥΟΗΡΗΝΟΤ 

Α/Ο (120-150γξ) 400   
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 ΚΡΔΑ ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ    

12. 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΝΧΠΟ ΟΛΟΚΛΖΡΟ 
(1500 – 1600 γξ)  2.500   

13. 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  ΦΗΛΔΣΟ ΣΖΘΟ 
ΑΝΟΗΓΜΔΝΟ 280-300γξ. 

 
 

1.000 
  

14. 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ  ΝΧΠΟ ΜΠΟΤΣΗ 350-
400γξ. 

 500 
  

 ΚΡΔΑΣΟΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ    

15. 

ΟΤΒΛΑΚΗ (Υεηξνπνίεην) ΑΠΟ 
ΜΠΟΤΣΗ ΥΟΗΡΗΝΟΤ (100-120γξ.) 300   

16. 

ΟΤΒΛΑΚΗ (Υεηξνπνίεην) ΑΠΟ 
ΜΠΟΤΣΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ (100-

120γξ.) 200 
  

17. 

ΟΤΒΛΑΚΗ (Υεηξνπνίεην) ΑΠΟ 
ΣΖΘΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ (100-

120γξ.) 300 
  

18. 

                                                           
ΝΗΣΔΛ ΥΟΗΡΗΝΟ 300γξ. 

300   

19. 
ΝΗΣΔΛ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 300γξ. 

500   

20. 

ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ (Υσξηάηηθν) ΥΟΗΡΗΝΟ 

200   

21. 

ΜΠΗΦΣΔΚΗ ΜΟΥΑΡΗΗΟ 200-
300γξ. 200   

22. 

ΜΠΗΦΣΔΚΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 150-
200γξ. 150   

πλ (+) ΦΠΑ , πνζνζηνύ :  % 
 

πλνιηθή Αμία κε ΦΠΑ  
 

   

 2. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4% 
(Ν.4172/13) θαη νη εθάπαμ θξαηήζεηο ππεξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ 0,13468 % (επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπκβάζεσο), ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 
πξνβιεπφκελνο Φ.Π.Α, πνπ επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζία.  

 3. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 

  α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

  β.  Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ δπν (2) απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο, ην θφζηνο ζα βαξχλεη ηελ 
Τπεξεζία. 

 4. Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ θαηά θξίζε ηεο ηνπνζέηεζε 
παξαγγειηψλ επί ησλ αλσηέξσ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 
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Άξζξν  3ν 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη απζεκεξφλ, κφλν απφ ηνλ 
αξκφδην δηαρεηξηζηή ηεο Μνλάδαο, είηε κε απεπζείαο (κε κεηξεηά) γηα ηηκνιφγηα 
(ηεο ίδηαο εκεξνκελίαο έθδνζεο) νλνκαζηηθήο αμίαο έσο πεληαθνζίσλ (500,00) 
επξψ, είηε κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο 30 
εκεξψλ, σο εμήο: 

Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε, ζα παξαδίδεη ρσξηζηά ζηνλ εθάζηνηε 
δηαρεηξηζηή (Σξνθνδνζίαο ή Λέζρεο) ηεο Μνλάδαο, ην πξνο εμφθιεζε Σηκνιόγην 
(Πώιεζεο) κε ηελ αληίζηνηρε (έληππε) θαξηέια Σηκνινγίσλ (κε ηηο εμήο 
«επσλπκίεο πειάηε» : «ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ/ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ»  & «ΚΔΓΑ 
ΡΟΓΟΤ/ΛΔΥΖ» ). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη (θαη έπεηηα λα 
βξίζθεηαη ελ’ ηζρχ) : 

  α. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ 
θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο (αξκφδηα Γ.Ο.Τ.), κε ηελ έλδεημε «γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ απφ Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο» θαη 

  β. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ 
θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο (Δ.Φ.Κ.Α), κε ηελ έλδεημε «γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην» ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ 
Ν.2065/92.  

 2. Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο 
ηεο ζχκβαζεο.  

 3. Ζ εμφθιεζε ηνπ Πξνκεζεπηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ 
πηζηνπνηείηαη ε θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ εηδψλ 
κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ 
ππνρξεσηηθψο φ Ηαηξφο ηεο ν δηαρεηξηζηήο Σξνθνδνζίαο ή δηαρεηξηζηήο 
Δζηηαηνξίνπ (πζζηηηάξρεο) Λέζρεο Αμθσλ. 

 4. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηαη Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο 
ησλ αγαζψλ, θάζε ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 
Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014, γηα ηνλ νπνίν ε Τπεξεζία 
ρνξεγεί Βεβαίσζε γηα θνξνινγηθή ρξήζε. 

 5. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ 1νπ Σηκνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί εθάπαμ 
Κξάηεζε, γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνχ 0,13468%, γηα ηνλ 
νπνίν ε Τπεξεζία δελ ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί Βεβαίσζε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε, 
ε νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

  α. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 
375 ηνπ Ν.4412/16 θαζψο κε ηφ άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19. 

  β. Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ 0,00042% (0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
ππ.αξηζκ. 5143/11-12-14 (ΦΔΚ Β’ 33350) Τ.Α. 
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  γ. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)  0,06%, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηεο ππ.αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ 
Β’ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

  δ. Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ.αξηζκ. 
1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β’ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

 6. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 

  α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο απφ ηελ Τπεξεζία. 

  β.  Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ. 

 7. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, ε 
Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 
ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα 
ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 
ελ ιφγσ έηνπο. 

 8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 

  β. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 
πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πξντφλησλ κε έθπησζε ιφγσ 
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 9. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ Μνλάδα.  

 10. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε 
ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα 
ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ 
θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/16. 

Άξζξν 4ν 

Δγγπνδνζία 

1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 
εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε 
πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο 
ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 
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 2. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο 
θαηέζεζε σο εγγπνδνζία,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ηελ ππ’ αξηζκ. ………………….εγγπεηηθή επηζηνιή, ηζρχνο κέρξη 
…………., πνζνχ επξψ ……………………πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα 
επηζηξαθεί ζ’ απηφλ κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φπσο νξίδεηαη ζηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. 

 3. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα 
(1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 4. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 

 5. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. 

 6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα 
κε ην ππφδεηγκα ηεο πξνζζήθεο «3» ηεο αληίζηνηρεο Γηαθήξπμεο. Γηαθνξεηηθή 
δηαηχπσζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ 
απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, δελ θαζηζηά ηηο εγγπήζεηο απαξάδεθηεο, εθφζνλ απηέο 
έρνπλ ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 

 7. ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ θφξησζεο – 
παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην 
ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε 
επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα 
εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

  

Άξζξν 5ν 

Κήξπμε  Πξνκεζεπηή σο Δθπηώηνπ  

 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 
θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ 
νηθνλνκηθή αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζε 
πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, 
ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο 
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ή έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

 2. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν. 4412/16. 
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε επηβάιινληαη, 
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

  α. Καηάπησζε νιηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Αεξνπνξίαο (ΜΣΑ). 
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  β. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο  ηνπ αλαδφρνπ  απφ ην 
ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
Ν.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο πνπ 
επηθαιείηαη ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη 
εγγξάθσο απηά ηα πεξηζηαηηθά θαη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηελ 
Τπεξεζία. ε αληίζεζε πεξίπησζε ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

  

Άξζξν 6ν 

Κπξώζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ ύκβαζεο- Πνηληθέο Ρήηξεο 

 1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν (Πξνκεζεπηή), θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(Μνλάδα), αζξνηζηηθά ή δηαδεπηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

  α. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πινπνίεζεο 
παξαγγειηψλ, ειιείςεηο πξντφλησλ, ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο 
παξαγγειηψλ άλσ ησλ 24 σξψλ, άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο εηδψλ εληφο 12 σξψλ 
ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αθαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ θαζαξηφηεηαο ζηελ ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ηνπο: 

   (1) Γηα ηελ 1ε παξάβαζε, Έγγξαθε χζηαζε. 

   (2) Γηα ηελ 2ε παξάβαζε, πξφζηηκν πνζνζηνχ 5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε.   

   (3) Γηα ηελ 3ε παξάβαζε, πξφζηηκν πνζνζηνχ 10% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε είηε πξφζηηκν πνζνζηνχ έσο 
25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.    

   (4) Γηα ηελ 4ε παξάβαζε, πξφζηηκν πνζνζηνχ 20% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε είηε πξφζηηκν πνζνζηνχ έσο  
50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.   

    (5) Γηα ηελ 5ε παξάβαζε, Έθπησζε.   

Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο (παξαδνζέλησλ πξντφλησλ), ρσξίο 
ηνλ Φ.Π.Α θαη είηε ζπκςεθίδνληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηηκνινγίνπ πψιεζεο 
είηε παξαθξαηνχληαη απφ ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο, εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ επηβνιή ηνπο θαη απνδίδνληαη ζην ΜΣΑ (Μεηνρηθφ Σακείν 
Αεξνπνξίαο).    

  β.  Όζνλ αθνξά ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηνπο 
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο, έγγξαθε 
ζχζηαζε, ελψ ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ, ε Μνλάδα 
δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. 

  γ.  Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο (ζηελ δηαδηθαζία 
παξαιαβήο) θαη δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ησλ παξαγφκελσλ 
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πξντφλησλ θαη ππνδειψλνπλ κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηελ ειιηπή ηεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηηο νξζέο 
παξαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο, ηηο νξζέο πξαθηηθέο πγηεηλήο θαη ηηο αξρέο ηνπ 
HACCP: 

   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  1.000 €. 

   (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν  3.000 €. 

   (3) Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν     5.000 €. 

   (4) Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

  δ. Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ Μνλάδνο (ζηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο) θαη 
ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία (πξντφληα επηβιαβή ή 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε): 

   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € είηε 
θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο (θαιήο εθηέιεζεο) θαη έγγξαθε ελεκέξσζε 
θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα θαη ζην ΓΔ-
ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκήζεηεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ  ζα δηαθνπνχλ 
κέρξηο φηνπ ππάξμεη έιεγρνο θαη λέα πηζηνπνίεζε απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή άιιν αξκφδην 
θνξέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πνηνηηθψλ παξαβάζεσλ. ην δηάζηεκα απηφ, ε 
Τπεξεζία κπνξεί πξνζσξηλά λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο εθνδηαζκνχ απφ ηνλ 
επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, είηε κε απεπζείαο 
αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο, 
θαηαινγίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε, ηηο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηηκψλ 
πξνκήζεηαο, ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.  

   (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε. 

  Δπίζεο, ε Τπεξεζία πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζηίκσλ, δχλαηαη λα 
παξαπέκςεη ηνλ πξνκεζεπηή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα γηα πνηληθέο θαη αζηηθέο 
επζχλεο. 

 2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο 
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα ππέρνπλ 
κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή 
απνζχλζεζε. 

 3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή (ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ) θεξχηηεη απεπζείαο έθπησην ηνλ 
Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ απφ ηα αξκφδηα ηεο Μνλάδαο θξηζνχλ κε απνδεθηέο. 

 4. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 

 5. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή.  

 6. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ ηειηθνχ αλαδφρνπ (πξνκεζεπηή) σο έθπησηνπ ε 
Μνλάδα, σο Αλαζέηνπζα Αξρή, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα 
ησλ πκβαηηθψλ Δηδψλ, ζηνλ επφκελν Μεηνδφηε (Πξνκεζεπηή) ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
πνπ ζα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
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                                                      Άξζξν 7ν 

Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ 

 1. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ κε απφθαζε ηεο Μνλάδνο θαη εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη αδπλακίαο 
εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ - παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο 
ησλ εηδψλ ηνπ Δμνπιηζκνχ, κεηαηίζεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο - 
ππνζηήξημεο. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηε κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη εάλ 
ζπληξέρεη άιιε εμαηξεηηθή πεξίπησζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 

 3. Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ ν 
πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιινλ θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο 
πνπ επηθαιέζηεθε αδπλακία παξάδνζεο ζηε Μνλάδα. 

 4. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά  νη παξαθάησ: 

  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή.    

  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ  
πξνκεζεπηή. 

  γ. Πιεκκχξα. 

  δ. εηζκφο. 

  ε. Πφιεκνο 

  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην  φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ 
θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 

  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 

  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  

 

Άξζξν 8ν 

Παξάδνζε-Παξαιαβή-Πξνζεζκία 

   1.  Σν πξντφληα ηεο χκβαζεο  ζα παξαδίδνληαη ζηελ Σξνθνδνζία  θαη ζηε 
Λέζρε Αμθσλ ηεο Μνλάδαο, εληφο 24 σξώλ, ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (έσο 
ηηο 12:00) θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο Κπξηαθέο ή Αξγίεο (θαηφπηλ 
πξνγελέζηεξεο ζπλελλφεζεο) απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή 
έγγξαθεο) ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ πξνκεζεπηή. 
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  2.  Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ (πνπ 
ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ζπκκεηνρή ππνρξεσηηθά, Αμθνχ 
Δηδηθφηεηαο Τγεηνλνκηθνχ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη εάλ ν πξνκεζεπηήο πιεξνί φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο, ε 
Μνλάδα, εθηφο απφ ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, δχλαηαη λα ηνλ 
θεξχμεη έθπησην. 

  3.  Δπίζεο, ε αλσηέξσ επηηξνπή θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη, κφλν θαηά ηελ 
παξαιαβή, δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ, ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη 
κφλν κε ηα θαηάιιεια κέζα ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ 
δελ ππάξρεη ηξαηησηηθφ), πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 
(Δ.Τ.Γ.), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

     α. Μηθξνβηνινγηθφ 

     β. Υεκηθή Αλάιπζε. 

     γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε. 

  4.  Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη δπν (2), αλά είδνο, απφ ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα παξαιαβήο θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή, κε ηελ έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέρξη δχν (2) θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ 
ειέγρνπο ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

  5.  Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο παξνχζαο. 

  6.  Ζ  Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγείηαη ηελ κε παξαιαβή ή ηελ 
απφξξηςή ηνπ εθάζηνηε είδνπο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη θαηά ηελ δηάξθεηα 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, νπνηαδήπνηε εθηξνπή (πρ. κε θπζηνινγηθή νζκή), ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, αλαθέξνληαο ππνρξεσηηθά, 
εγγξάθσο, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο. 

  7.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, είλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 
γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή 
απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θιπ). ε 
φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο 
απαηηνχκελεο γλσκνδφηεζεο είλαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Δάλ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ζην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ εθδήισζε ηεο απαίηεζεο 
γηα γλσκνδφηεζε, δελ ππεξεηεί πιένλ ζηε Μνλάδα (έρεη κεηαηεζεί, απνζηξαηεπζεί 
θιπ), ηφηε αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή. 

 

Άξζξν 9ν 

Πνηόηεηα – πζθεπαζία Πξντόλησλ 
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 1. Σα πκβαηηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη «Α» Πνηφηεηαο θαη θαιχπηνπλ 
φινπο ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο, ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο, ηνλ Κψδηθά Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, θαλφλεο πγηεηλήο, κεηαθνξάο ηξνθίκσλ, πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο 
ιεηηνπξγνχληεο Δπηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ή ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία. 
ε πεξίπησζε εηζαγσγήο απφ Σξίηε Υψξα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ 
απφ Σξίηεο Υψξεο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί γηα λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 
Δ.Δ. 

  2.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο [ΚΤΑ 
487/04-10-2000 (ΦΔΚ 1219Β΄)] ησλ πξντφλησλ ζηελ Μνλάδα, πξέπεη: 

      α. λα θέξνπλ, ελ ηζρχ, βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο (απφ πγεηνλνκηθήο 
πιεπξάο) απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

      β. λα είλαη θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ κε ηελ απαηηνχκελε 
ηζνζεξκηθή θαη ςπθηηθή ηθαλφηεηα ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία -2C εσο 
+4C, αλαιφγσο ηνπ είδνπο πνπ κεηαθέξνπλ, 

      γ. λα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ζαιάκνπ (ΔΦΔΣ – Οδεγφο 
Τγηεηλήο Νν 9) ην νπνίν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηελ παξαιαβή, 

      δ. ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο 
θαη λα απνιπκαίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ζρεηηθή βεβαίσζε 
απνιχκαλζεο λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο Τγεηνλνκηθνχ 
Αμησκαηηθνχ Μνλάδαο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
χκβαζεο θαη 

     ε. λα δηαζέηεη ν «κεηαθνξέαο» βηβιηάξην πγείαο θαζψο επίζεο λα θέξεη 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ παξάδνζεο ησλ λσπψλ θξεάησλ, φπνπ 
απαηηείηαη γάληηα κηαο ρξήζεσο. 

  

Άξζξν 10ν 

Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 

 1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη: 

  α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδαο, 
πξνζθνκίδνληαο ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά ηνπιάρηζηνλ εληφο ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο. 

  β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη 
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 2.  Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη: 
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  α. Γελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. 
εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ. 

  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 3. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 

 4. Ο Πξνκεζεπηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ θακία ππνρξέσζε ηνπ ζηελ 
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
θνξηνεθθφξησζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηήζεη 
νπνηαδήπνηε πλεξγαδφκελε Δηαηξεία.    

   5. Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηεο Μνλάδνο θαη ηνπ 
πξνκεζεπηή, αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή. 

 
Ά ξ ζ ξ ν  11ν  

Γηάξθεηα ύκβαζεο  

  Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο έλα (1) έηνο απφ ………. 
έσο …………, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο, ρσξίο ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα, λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ 
(55.600,00) άλεπ ΦΠΑ.  

Άξζξν 12ν 

Λύζε θαη Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο - Λνηπνί Όξνη 

 1. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην, ε ζχκβαζε κπνξεί λα 
ηξνπνπνηεζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο 
Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο, 
ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ππνγξαθεί κε ηνλ Σειηθφ Αλάδνρν (Πξνκεζεπηή), ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. 

 4. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα 
ν πξνκεζεπηήο ιακβάλεη γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε 
αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηα ίδηα κέζα, 
εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. 

 

Άξζξν 13ν 

Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ 

 1. Ζ Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο 
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ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη, 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. 

 2. Οη ηηκέο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο. 

Άξζξν 14ν 

Οινθιήξσζε ύκβαζεο 

  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

  α. Δθπλεχζεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, καδί κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ 
εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

       β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  

       γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθή εγγχεζε, ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ απηή πθίζηαηαη. 

 

Άξζξν 15ν 

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 1. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ ηελ ΠΑ θαη ελ γέλεη απφ 
ην ειιεληθφ Γεκφζην ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ απαηηεζεί ε 
πξνκήζεηα ελφο ε πεξηζζνηέξσλ εηδψλ είηε ηνπ ζπλφινπ είηε κέξνπο ηεο 
εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο πνζφηεηαο. 

 3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16.  

 4.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

 5. Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο 
πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

 6. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθηέιεζε 
ζχκβαζεο ή παξαγγειίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Π.Α ιχεηαη, εθφζνλ απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή, απφ ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθαξκνδνκέλνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 

 7. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Ο             Ο 
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