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ΘΔΜΑ : Γηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ππ’ αξηζµ. 5/20 γηα ηελ Πξνκήζεηα 
Καηεςπγκέλσλ Δηδψλ (Λαραληθά – Παηάηεο - Αιηεχκαηα - Πίηζα) πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ ηεο Μνλάδαο (ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ) 

 
   

  1. Έρνληαο ππφςε: 

   α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 721/70 (ΦΔΚ 251/Α) «Πεξί Οηθνλνκηθήο 
Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3257/04. 

   β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

   γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ 115/Α), «Δλίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ” θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4210/13.  

   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 204/Α) «χζηαζε εληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

   ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/12,4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ. Ε 
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκήο ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

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

   ε. 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. 

   ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνπο δηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη. 

   η. Σελ ππ. αξηζκ. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07 Απφθαζε θ. 
ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ 2300/Β) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη 

 
 
ΠΡΟ: 

 
 
ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ/ΣΜ.ΟΗΚ 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

  ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
 
 

 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΚΟΙΝ : ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ/ΔΔΠ Φ.831/ΑΓ.217 
.93 
Ρφδνο, 04 Μαξ 20 
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Πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». 

   ηα. Σν Δγρεηξίδην Σξνθνδνζίαο Αεξνπνξίαο (ΔΣΡΑ) θαη ην ΔΠΑ 
Γ-45/99 «Βαζηθέο Αξρέο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ θαη Νεξνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

   ηβ. Σν επαξθέο ππφινηπν ησλ ινγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ 
ηεξνχληαη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 

   ηγ. Σν ππ΄ αξ. 20REQ006372398 Πξσηνγελέο Αίηεκα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα ζέκαηνο θαζψο επίζεο θαη ην ππ΄ αξίζκ. 
20REQ006372400 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

 ηδ. Σηο εθηηκψκελεο απαηηήζεηο ηεο Μνλάδαο ζε θαηεςπγκέλα 
είδε (ιαραληθά – παηάηεο - αιηεχκαηα - πίηζα) γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ κ. 
Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ  

 2. πλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζε επξψ ζε έλα 
ζηάδην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηελ θάιπςε 
αλαγθψλ ζε θαηεςπγκέλα είδε (ιαραληθά – παηάηεο - αιηεχκαηα - πίηζα) γηα 
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ κ. Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ 
ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο,  ζχκθσλα κε 
ηα Παξαξηήκαηα «Α», «Β»  «Γ» θαη «Γ» ηεο παξνχζεο. 

 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 ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά 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 ηξηάληα ελληά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδφληα νθηψ 
επξψ  (39.288,00 €) πιένλ ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 
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                                                             ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΔ ΔΣΗΙΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΔΓΑ/Ρ ΔΣΟΤ 2020 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΔΣΗΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 
KG (Δίδνο Α/Α 22 
Πίηζα ζε 
ηεκάρηα) 

ΣΙΜΗ/ΚΙΛΟ  ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 
ΔΣΗΙΧ 

 

 

1 

Π
Α

Σ
Α

Σ
Δ


 

ΠΑΣΑΣΔ 12Υ12 100 1.200 1,40 1.680,00 € 

1
2
.1

8
0
,0

0
 €

 2 ΠΑΣΑΣΔ 
ΡΟΓΔΛΑ 

200 2.400 1,50 3.600,00€ 

3 ΠΑΣΑΣΔ STEAK 200 2.400 1,50 3.600,00€ 

4 ΠΑΣΑΣΔ 
ΠΑΡΗΕΗΔΝ 

125 1.500 2,20 3.300,00€ 

5 

Λ
Α

Υ
Α

Ν
ΙΚ

Α
 

ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

 (3 ΔΗΓΖ) 

50 600 1,50 900,00 € 

7
.3

8
0
,0

0
€

 

6 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 
ΠΛΑΣΗΑ 

100 1.200 1,60 1.920,00 € 

7 ΜΠΑΜΗΔ 25 300 2,00 600,00 € 

8 ΑΡΑΚΑ 100 1.200 1,50 1.800,00 € 

9 ΠΑΝΑΚΗ  50 600 1,80 1.080,00 € 

10 ΚΡΔΜΜΤΓΗ 
ΚΟΜΜΔΝΟ 

50 600 1,30 780,00 € 

11 ΚΑΡΟΣΟ 
ΚΟΜΜΔΝΟ 

25 300 1,00 300,00 € 

12 

Α
Λ

ΙΔ
Τ

Μ
Α

Σ
Α

 

ΠΑΓΚΑΗΟΤ 
ΦΗΛΔΣΟ 300-500 

25 300 5,00 1.500,00 € 

1
5
.5

2
8
,0

0
 €

 

13 ΠΔΡΚΑ ΦΗΛΔΣΟ 
300-500 

25 300 7,50 2.250,00 € 

14 ΓΛΑΤΚΟ 
ΦΗΛΔΣΟ 

10 120 4,90 588,00 € 

15 ΒΑΚΑΛΑΟ 
ΞΑΛΜΤΡΗΜΔΝΟ
 ΦΗΛΔΣΟ 

10 120 5,50 660,00 € 

16 ΞΗΦΗΑ ΦΔΣΑ 12,5 150 10,00 1.500,00 € 
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 5. Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο νξίδεηαη ε 18ε Μαξηίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε 
θαη ώξα 10:00 θαη ηφπνο ην ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ (Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ, Μαξηηζά 
Ρφδνπ ΣΚ 85106), ζηελ αίζνπζα θπιηθείνπ ηνπ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ. 

 6. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ 
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηνπ εμήο ηξφπνπο: 

  α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Κέληξν Δηνηκφηεηαο 
Γηαζπνξάο Αεξνπνξίαο Ρφδνπ, Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ Σ.Κ. 85106, ηαρπδξνκηθά, 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξέα (courier) ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ 
Τπεξεζία κέρξη ηελ 17ε Μαξηίνπ 2020, εκέξα Σξίηε 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 
Γηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ (εθεμήο: «Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο»). 

 8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 
πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 

 9. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Μνλάδαο, ζρεηηθά κε ηνπο 

17 ΓΑΡΗΓΟΦΤΥΑ 60-
80 

37,5 450 6,00 2.700,00 € 

18 ΘΡΑΦΑΛΟ 
ΡΟΓΔΛΑ 

25 300 7,00 2.100,00 € 

19 ΜΤΓΗΑ ΦΤΥΑ 25 300 6,00 1.800,00 € 

20 ΟΤΠΗΔ 
ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ 
ΜΔΓΑΛΔ 

10 120 9,00 1.080,00 € 

21  ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ 
ΘΑΛΑΗΝΑ (3-4 
ΔΗΓΖ) 

25 300 4,50 1.350,00 € 

22 

Π
ΙΣ


Α

 ΠΗΣΑ (TEM) 
ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΠΔΗΑΛ 
ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

250 3.000 1,40 4.200,00 € 4.200,00€ 

     ΤΝΟΛΟ 
(ΥΧΡΙ 
ΦΠΑ) 

39.288,00  
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φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 10. Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηελεξγεζεί 
απφ ην ΚΔΓΑ/Ρ θαηφπηλ πιήξνπο αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο. 

 11. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαπάλεο ζα δηελεξγεζεί απφ ην επαξθέο 
ππφινηπν ηνπ ινγηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ «ΒΟ» θαη  απφ εζσηεξηθνχο πφξνπο ηεο 
Μνλάδαο. 

 12. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψκαηνο ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 
(www.haf.gr) θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 

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

 14. Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 
Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ, ηει. 22410-47033, αξκφδηνο γφο (Ο) 
Παλαγηψηεο Αξθάδαο. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
ΚΔΓΑ/Σκ.Οηθ./Γξ. Δ.Ο.Τ 

 

κρνο (Η) Υξπζφζηνκνο Βαιαξνχηζνο 
                         Γηνηθεηήο 
 

 

  
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

«Α» Γεληθά ηνηρεία πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

«Β» Δηδηθνί Όξνη πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ 

«Γ»   Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

«Γ»   ρέδην χκβαζεο Πξνο Τπνγξαθή 
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ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Πξνκήζεηα Καηεςπγκέλσλ Δηδψλ (Λαραληθά - 
Αιηεχκαηα – Παηάηεο - Πίηζα) πξνο θάιπςε 
αλαγθψλ κ. Σξνθνδνζίαο θαη Λέζρεο Αμθψλ 
ηνπ ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

ΤΜΒΑΖ 

Γηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ κε 
γξαπηέο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Ζ ρακειφηεξε ηηκή 
αλά είδνο. 

Γχλαηαη ε θαηάζεζε πξνθνξάο γηα έλα ή 
πεξηζζφηεξα είδε.  

 

Π/Τ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ 
Λνγηζηηθή Μεξίδα «ΒΟ» θαη εζσηεξηθνί 
πφξνη ηεο Μνλάδαο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα 
δηελεξγεζεί ηελ 18ε Μαξηίνπ 2020, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

17ε Μαξηίνπ 2020 θαη ψξα 14:00 ζε 
πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 

18ε Μαξηίνπ 2020 θαη ψξα 10:00 ζε 
πεξίπησζε θαηάζεζεο ηδηνρείξσο 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ηελ αίζνπζα θπιηθείνπ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ 
(Αεξνδξφκην Μαξηηζψλ) 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 

Καηεςπγκέλα Λαραληθά: 15331170-9 

Καηεςπγκέλα Αιηεχκαηα: 15221000-3 
Καηεςπγκέλεο Παηάηεο: 15311000-1 
Πίηζα: 15812121-7 
 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ (ΚΑΣ’ ΔΚΣΗΜΖΖ) 

Γηα ην κ. Σξνθνδνζίαο θαη ηε Λέζρε Αμθψλ 
ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ ηελ θαηαθχξσζε (ηέιε 
Μαξηίνπ 2020) θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 
έηνπο. 

  

              ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
              ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ¨Α¨ ΣΖ                                        ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
Φ.831/ΑΓ.217/.93/04-03-20             ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 
39.288,00 € 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ηελ Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο θαη ζην 
Δζηηαηφξην Λέζρεο Αμησκαηηθψλ ηεο 
Μνλάδαο, θαζεκεξηλά θαη ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο θαη Κπξηαθέο – Αξγίεο. 

ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ Δπξψ (€) 

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 εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ 
ηηκνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί εθάπαμ θξάηεζε 
γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, 
πνζνζηνχ 0,13468%. 

 

 

 

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

 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
                           ΔΟΤ 
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ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 Ζ δηαθήξπμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ εηδψλ (ιαραληθά - 
αιηεχκαηα – παηάηεο - πίηζα) γηα αλάγθεο ηνπ κ. Σξνθνδνζίαο θαη ηεο Λέζρεο 
Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο (θαη’ εθηίκεζε ηέιε 
Μαξηίνπ 2020) θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο σο εμήο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ζηε 
Φ.831/ΑΓ.217/.93/04-03-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
 

                                                             ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΔ ΔΣΗΙΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΔΓΑ/Ρ ΔΣΟΤ 2020 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΔΣΗΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 
KG (Δίδνο Α/Α 22 
Πίηζα ζε 
ηεκάρηα) 

ΣΙΜΗ/ΚΙΛΟ  ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 
ΔΣΗΙΧ 

 

 

1 

Π
Α

Σ
Α

Σ
Δ


 

ΠΑΣΑΣΔ 12Υ12 100 1.200 1,40 1.680,00 € 

1
2
.1

8
0
,0

0
 €

 2 ΠΑΣΑΣΔ 
ΡΟΓΔΛΑ 

200 2.400 1,50 3.600,00€ 

3 ΠΑΣΑΣΔ STEAK 200 2.400 1,50 3.600,00€ 

4 ΠΑΣΑΣΔ 
ΠΑΡΗΕΗΔΝ 

125 1.500 2,20 3.300,00€ 

5 

Λ
Α

Υ
Α

Ν
ΙΚ

Α
 

ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ 
ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

 (3 ΔΗΓΖ) 

50 600 1,50 900,00 € 

7
.3

8
0
,0

0
€
 

6 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 
ΠΛΑΣΗΑ 

100 1.200 1,60 1.920,00 € 

7 ΜΠΑΜΗΔ 25 300 2,00 600,00 € 

8 ΑΡΑΚΑ 100 1.200 1,50 1.800,00 € 

9 ΠΑΝΑΚΗ  50 600 1,80 1.080,00 € 

10 ΚΡΔΜΜΤΓΗ 
ΚΟΜΜΔΝΟ 

50 600 1,30 780,00 € 

11 ΚΑΡΟΣΟ 
ΚΟΜΜΔΝΟ 

25 300 1,00 300,00 € 
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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 Γηαθήξπμε θαη 
είλαη εγθαηεζηεκέλα/νη/εο ζε: 

  (1) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

12 

Α
Λ

ΙΔ
Τ

Μ
Α

Σ
Α

 

ΠΑΓΚΑΗΟΤ 
ΦΗΛΔΣΟ 300-500 

25 300 5,00 1.500,00 € 

1
5
.5

2
8
,0

0
 €

 

13 ΠΔΡΚΑ ΦΗΛΔΣΟ 
300-500 

25 300 7,50 2.250,00 € 

14 ΓΛΑΤΚΟ 
ΦΗΛΔΣΟ 

10 120 4,90 588,00 € 

15 ΒΑΚΑΛΑΟ 
ΞΑΛΜΤΡΗΜΔΝΟ
 ΦΗΛΔΣΟ 

10 120 5,50 660,00 € 

16 ΞΗΦΗΑ ΦΔΣΑ 12,5 150 10,00 1.500,00 € 

17 ΓΑΡΗΓΟΦΤΥΑ 60-
80 

37,5 450 6,00 2.700,00 € 

18 ΘΡΑΦΑΛΟ 
ΡΟΓΔΛΑ 

25 300 7,00 2.100,00 € 

19 ΜΤΓΗΑ ΦΤΥΑ 25 300 6,00 1.800,00 € 

20 ΟΤΠΗΔ 
ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ 
ΜΔΓΑΛΔ 

10 120 9,00 1.080,00 € 

21  ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ 
ΘΑΛΑΗΝΑ (3-4 
ΔΗΓΖ) 

25 300 4,50 1.350,00 € 

22 

Π
ΙΣ


Α

 ΠΗΣΑ (TEM) 
ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΠΔΗΑΛ 
ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

250 3.000 1,40 4.200,00 € 4.200,00€ 

     ΤΝΟΛΟ 
(ΥΧΡΙ 
ΦΠΑ) 

39.288,00  
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  (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 
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 : 
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   α. φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνχκελα πξνζφληα,  

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

 4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ εηο απινύλ θαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν. Η αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπίζεο 
ππνρξεσηηθόο είλαη θαη ν Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ζε θάζε ππνθάθειν κε 
ζπλερή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (1, 2, 3, 
….). Πξνζθνξά γηα κία (1) θαηεγνξία πξντόληνο γίλεηαη απνδεθηή. 

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

 α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 

 β. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 

 γ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ Γ.5/20 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ (ΛΑΥΑΝΗΚΑ - ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ – ΠΑΣΑΣΔ - ΠΗΣΑ). 

 δ. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ 18 ΜΑΡΣΗΟΤ 2020 ΧΡΑ 10.00 

 ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 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 «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ν 
νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ΓΔΜΖ, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπ (ζπλαθέο κε ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ), θαηά ηελ 
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

   (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 θαη δελ απαηηείηαη 
βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ. 

   (3) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή 
ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) 
απφ ηα νπνία λα πεγάδεη ν έρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο - ππνβνιήο 
πξνζθνξάο [Ν. 4412/16, άξζξν 93 εδάθην γγ)]. 

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

   (1) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη, δειαδή 
βάξνο ηεκαρίνπ, ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ. 
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   (2) Γέζκεπζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κέζσ δήισζεο γηα 
επηθφιιεζε εηηθέηαο κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πξντφληνο, επί ησλ εηδψλ (ζχλζεζε, βάξνο, εκεξνκελία παξαζθεπήο & ιήμεο ηνπ 
θιπ.). 

   (3) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 22000/2005 ή αληίζηνηρν εθδνζέλ απφ 
εηαηξεία εμνπζηνδνηεκέλε απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ), είηε ηνπ 
ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή, εθφζνλ επεμεξγάδεηαη - ζπζθεπάδεη ν ίδηνο ηα 
πξντφληα, είηε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ βηνηερληψλ - βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο - 
ζπζθεπαζίαο, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 
εξγάδνληαη κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ 
εκείσλ Διέγρνπ (HACCP).  

(4) ε πεξίπησζε παξάδνζεο ησλ εηδψλ κε ηδία κέζα: 
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 
(απηνθίλεηα - ςπγεία) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο, ηα νπνία πιεξνχλ ηηο 
πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο. 

 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο κε κέζα 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, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 
ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο (ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
θαηαζέηεη ηελ πξνζθνξά) θαη βεβαίσζε ζπλεξγαζίαο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ππνγξαθεί, 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» 
θαη Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο ζπλεξγαδφκελεο 
εηαηξείαο. 

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

   (6) Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ 
ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ζε ηζρχ κέρξη θαη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

   (7) 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 ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα βεβαηψλεη ηα εμήο: 

    (α) Όηη επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ ηεο Π.Α. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γηα έιεγρν, παξέρνληαο ηνπο θάζε 
δηεπθφιπλζε θαη δηεπθξίληζε πνπ ηπρφλ ηνπο δεηεζεί. 

    (β) Όηη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία δελ έρνπλ δερηεί  ζνβαξέο 
παξαηεξήζεηο απφ αξκφδηα φξγαλα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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ηνπο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη παξαηεξήζεηο - πξφζηηκα γηα 
άιινπο ιφγνπο.  

  

  γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

   Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη: 

   (1) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο 
αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή 
νινγξάθσο. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη 
επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα 
κεηαθνξάο θαη  παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαζψο επίζεο θαη ην 
θφζηνο ηπρφλ ρεκηθψλ - εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

   (2) Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη ηα 
ππφ πξνκήζεηα είδε. 

   (3) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (60 εκέξεο). 

 7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο 
πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη 
λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 8. Οη πνζφηεηεο είλαη εθηηκψκελεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δεζκεπηηθέο γηα 
ην ΚΔΓΑ/Ρ. Κακία απαίηεζε δελ δχλαηαη λα αηηεζεί ε ζπκβαιιφκελε εηαηξεία δελ 
πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθηηκψκελεο πνζφηεηαο. 

 

Άξζξν 4ν 

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 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, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο.  

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

  γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγήζεηο, εληφο ηεο 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.  
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  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 θαηάζεζε ηνπο.  

  ε. ε πεξίπησζε φπνπ θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πξντφλησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνί ηα πξνβιεπφκελα 
θξηηήξηα πγηεηλήο ή φηη έρεη ζνβαξέο παξαηεξήζεηο  πξφζηηκα απφ αξκφδηα 
φξγαλα. 

 

Άξζξν 5ν 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 

 1. Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εμήληα 
(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 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ 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 
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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 εθφζνλ ην έρνπλ 
δειψζεη ζην ΣΔΤΓ, 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 ηζφηηκσλ 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 
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 πξνζσξηλφο 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. 

 2.  Αθνινχζσο, εθδίδεηαη ε εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο (απφθαζε), κε ηελ νπνία αλαθεξχζζεηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
(αμηνινγείηαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο). 

 3.  Ζ ππφςε απφθαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ζε φινπο απηνχο πνπ 
θαηέζεζαλ πξνζθνξά (κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή 
ηδηνρείξσο) επί απνδείμεη. 
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 4. Καηά ηεο ππφςε απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ θνηλνπνηήζεψο ηεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
(δίρσο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο λα έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα). 

 5. Δθδίδεηαη δειαδή κία (1) απφθαζε γηα ηελ πεξαίσζε ησλ ελ ιφγσ 
ζηαδίσλ, ελψ αθνινπζεί ζε επφκελν ζηάδην ε έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο. 

 6.  Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, απνζηέιιεηαη εηδηθφηεξε 
έγγξαθε πξφζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν γηα ηελ ππνβνιή εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ, ησλ θάησζη: 

  α. Σα   λνκηκνπνηεηηθά   έγγξαθα   ζχζηαζεο   θαη   ιεηηνπξγίαο   ηεο 
εηαηξείαο, ηηο πξάμεηο νξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 
θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα ηηο Α.Δ., θαζψο επίζεο ην παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο . 

  β. Σσλ δηθαηνινγεηηθψλ πεξί απφδεημεο ηεο κε χπαξμεο ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.4412/16 (θαη’ 
επηηαγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 80), σο εμήο (θαη’ ειάρηζηνλ): 

(1) Απφζπαζκα   ηνπ   πνηληθνχ   κεηξψνπ ή   ειιείςεη   απηνχ, 
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο. Γειαδή, απαηηείηαη ε θαηάζεζε απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 
κεηξψνπ: 

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

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

    (γ) Γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

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. 

(2) 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. 

(3)  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. 

   (4)  Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ (ΔΠΔ), απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ (ηπρφλ) έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ 
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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. 
 
 7. Σα πνηληθά κεηξψα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (δειαδή ηε δήισζε επί ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ) κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 104, παξ. 2 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηνπ Αξ. πξση. 
5035/28 επ 18 Έγγξαθν Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 8. Δλδέρεηαη δειαδή, ε θαηάζεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο (1) 
απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδεηθλχεηαη φηη δελ επήιζαλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη φηη πιεξνί (επί ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ.), αλάινγα κε ην 
ρξφλν ηζρχνο ηνπ θάζε πηζηνπνηεηηθνχ. 

 9. Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, δελ είλαη απαξαίηεην λα εθδίδεηαη 
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, αιιά αξθεί ε πξνζθφκηζή ηνπ απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε εκεξνκελία κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δεδνκέλνπ φηη βεβαηψλεη 
έλλνκεο θαηαζηάζεηο κέρξη θαη ην ρξφλν έθδνζήο ηνπ. 

 10. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη 
κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 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 
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 
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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 θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα 
πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ 
εηδψλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, 
ρσξίο Φ.Π.Α.. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 
ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα θαηά δχν (2) κήλεο ηνπιάρηζηνλ. 

3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο πξέπεη 
λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/16, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 

4. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
δίδεηαη ζηελ πξνζζήθε «3» ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 10ν 

Υξόλνο Παξάδνζεο 

  Χο επηζπκεηφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη 
αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηάο ηνπο, νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο παξαγγειίαο απφ ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, ελψ ζε θακία  πεξίπησζε, ν ρξφλνο απηφο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) 
εµέξεο.  
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Άξζξν 11ν 

Παξάδνζε- Παξαιαβή πιηθώλ 

 

 1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη µε θαηάιιεια µέζα θαη έμνδα 
ηνπ πξνµεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα θαη ε παξαιαβή 
ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα (ζπζζηηηάξρεο ή Γρζηήο ηνπ µήλνπο 
Σξνθνδνζίαο ή ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ), παξνπζία Ηαηξνχ ηεο Μνλάδαο. 
ε πεξίπησζε αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο (κε παξαιαβήο) κέξνπο ησλ εηδψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδαο ιφγσ κε θάιπςεο ησλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, απηφ πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 
Δπαλαιακβαλφκελεο αληηθαηαζηάζεηο θαη θαζπζηέξεζε αληηθαηάζηαζεο 
επηθέξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 2. Σνλίδεηαη όηη γηα θάζε επηκέξνπο θνξέα (κ. Σξνθνδνζίαο, Λέζρε 
Αμθώλ ΚΔΓΑ/Ρ) ζα εθδίδνληαη μερσξηζηά Γειηία Απνζηνιήο θαη Σηκνιόγηα. 

3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί θαηά 
κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν παξάδνζεο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απφθαζε παξάηαζεο 
εθδίδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.  

 4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο 
ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/16. 

 5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, 
ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 6. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

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

 

Άξζξν 12ν 

Πιεξσκή- Γηθαηνινγεηηθά 

 1.  Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε 
δηαρεηξηζηή (ηνπ κ. Σξνθνδνζίαο, ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ) απζεκεξφλ κε 
ηελ παξάδνζε παξαιαβή κε κεηξεηά ή επηηαγή θαη εθφζνλ ηα πξντφληα πιεξνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ έθδνζε νξζνχ ηηκνινγίνπ – δειηίνπ απνζηνιήο αλά 
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παξάδνζε(κ. Σξνθνδνζίαο,Λέζρε Αμθψλ ΚΔΓΑ/Ρ) θαη επηπιένλ εθφζνλ έρνπλ 
πξνζθνκηζζεί ζην Σκ. Οηθνλνκηθνχ θαη είλαη ζε ηζρχ ηα θάησζη: 

  α. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

 β.     Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 2.  Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 3.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, είλαη ε 
πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα 
πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην ΔΠΑ Γ-
45/99 ηεο ΓΔΑ/ΓΤΓ, ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη θαλφλεο πγηεηλήο θαη κεηαθνξάο 
ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 4.  Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηε Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94. 

 5.  Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 

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

  β.  Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 
θ.ι.π, φπσο ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ πνζνζηφ 0,13468%. 

  γ. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη). 

 6. 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. 

  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. 

 7.  Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξκνγήηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
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εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ 
ηξηάληα (30) 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. 

 

Άξζξν 13ν 

Κπξώζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

 1.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 α. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πινπνίεζεο 
παξαγγειηψλ, θαζπζηεξήζεσλ θαη ειιείςεσλ: 

   (1) ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ πξνκήζεηα αγαζά δελ 
παξαδνζνχλ εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβάιινληαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 
θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

   (2) Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα 
ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 
206, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16). 

   (3) ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ 
βία , εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 

   (4) Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

   (5) Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ 
θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 

  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 επηηξνπή 
δχλαηαη λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Μνλάδα, ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο 
έθπησηνπ. 

  γ.  Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο 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, θαζψο θαη ηα ειεγρφκελα αληηθείκελα επηζεψξεζεο: 

 (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε 

  (2)  Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 2.000 €. 
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  (3)  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 2.500 €. 

  (4)  Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

  δ.  Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο 
γηα ηε δεκφζηα πγεία (πξντφληα επηβιαβή ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε): 

   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € θαη 
έγγξαθε ελεκέξσζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα 
Ννκαξρία θαη ζην ΓΔ-ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκήζεηεο ησλ 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 είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζην δηαγσληζκφ 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. 

Άξζξν 14ν 

Γηάξθεηα ύκβαζεο 

  Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα σο εμήο: 

  Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πνπ αθνξνχλ ζην κ. Σξνθνδνζίαο θαη ζηε 
Λέζρε Αμθσλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο θαη γηα έλα 
εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 

Άξζξν 15ν 

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

 1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 2. Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, εηζπξάηηεηαη 
απφ φζα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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. 

 3. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 
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 4. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ ηελ ΠΑ θαη ελ 
γέλεη απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 
απαηηεζεί ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο εθηηκψκελεο 
πξνυπνινγηζζείζαο πνζφηεηαο.  

 

 

 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
 
«1» Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο 

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

 

 
      

 
 
 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
           Δ.Ο.Τ ΚΔΓΑ/Ρ 
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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 κατεψυγμζνων ειδϊν (λαχανικά - αλιεφματα – πατάτεσ - πίτςεσ) προσ κάλυψθ 

αναγκϊν μ. Σροφοδοςίασ και Λζςχθσ Αξκϊν του ΚΕΔΑ/Ρ 

CPV:   Κατεψυγμζνα Λαχανικά: 15331170-9 

            Κατεψυγμζνα Αλιεφματα: 15221000-3 
 Κατεψυγμζνεσ Πατάτεσ: 15311000-1 

             Πίτςα: 15812121-7 
 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια ειδϊν 

 

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.217/.93/04-03-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ Δ.Ο.Τ. 
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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 (πχ τθ μεταφορά των ειδϊν) 

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

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 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 νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόληωλ 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 (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ 
ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 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/ΓΔΥ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 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; Διευκρινίςτε: 

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 ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 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 

Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ Απάντθςθ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έιαβε γλψζε ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 

α.λ.1400/1973 θαη φηη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο άκεζνπο ή έκκεζνπο 

αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία 

Αμησκαηηθνχο ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ ΔΓ, 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηελ απνζηξαηεία απηψλ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έιαβε γλψζε θαη 

απνδέρεηαη ην ζχλνιν ησλ Γεληθψλ θαη 

Δηδηθψλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη 

φηη έιαβε γλψζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ; 

*+ 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 

 
 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
           Δ.Ο.Τ ΚΔΓΑ/Ρ 

 

ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. Δ.Ο.Τ   
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Δπσλπκία Δηαηξείαο : 
ΑΦΜ : 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο : 

  

 
 

    

Α/Α ΔΙΓΟ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΔΣΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ/ΚΙΛΟ - ΣΔΜ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

1 

 ΠΑΣΑΣΔ 12Υ12 1.200 

 

2  
ΠΑΣΑΣΔ ΡΟΓΔΛΑ 2.400 

 

3  
ΠΑΣΑΣΔ STEAK 2.400 

 

4  
ΠΑΣΑΣΔ ΠΑΡΗΕΗΔΝ 1.500 

 

5 
 

ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

 (3 ΔΗΓΖ) 

600 

 

6  
ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΑ 1.200 

 

7  
ΜΠΑΜΗΔ 300 

 

8  
ΑΡΑΚΑ 1.200 

 

9  
ΠΑΝΑΚΗ  600 

 

10  
ΚΡΔΜΜΤΓΗ ΚΟΜΜΔΝΟ 600 

 

11 

 ΚΑΡΟΣΟ ΚΟΜΜΔΝΟ 300 

 

12  
ΠΑΓΚΑΗΟΤ ΦΗΛΔΣΟ 300-500 300 

 

13  
ΠΔΡΚΑ ΦΗΛΔΣΟ 300-500 300 

 

14  
ΓΛΑΤΚΟ ΦΗΛΔΣΟ 120 

 

 
15 

 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΞΑΛΜΤΡΗΜΔΝΟ 
ΦΗΛΔΣΟ 

120 

 

16  
ΞΗΦΗΑ ΦΔΣΑ 150 

 

17  
ΓΑΡΗΓΟΦΤΥΑ 60-80 450 

 

18  
ΘΡΑΦΑΛΟ ΡΟΓΔΛΑ 300 

 

19  
ΜΤΓΗΑ ΦΤΥΑ 300 

 

20 
 

ΟΤΠΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ 
ΜΔΓΑΛΔ 

120 

 

ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 

 

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ηεο 
Φ.831/ΑΓ.217/.93/04-03-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
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21 
 

ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ ΘΑΛΑΗΝΑ (3-4 
ΔΗΓΖ) 

300 

 

22 
 

ΠΗΣΑ (TEM) ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΠΔΗΑΛ ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

3.000 

  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη  παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζην ΚΔΓΑ/Ρ. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο δηαθήξπμεο 5/20.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο 4%θαη θξάηεζε 0,13468 % ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ. 

Σν πνζνζηφ ΦΠΑ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 
………(αξηζκεηηθψο). 

ε πεξίπησζε δηαθνξάο ηνπ αξηζκεηηθψο θαη ηνπ νινγξάθσο ηζρχεη ην 
δεχηεξν. 

Υξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη εμήληα (60) εκέξεο. ΑΑληίγξαθν 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
  
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν     γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 

      Δ.Ο.Τ ΚΔΓΑ/Ρ 
γφο (Ο)  Παλαγηψηεο Αξθάδαο  

       
       

      ΚΔΓΑ/Ρ/Σκ.Οηθ./Γξ. Δ.Ο.Τ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax ).............................. 
    
Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………     
ΠΟΟ 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 
…………………………………………………………. ΑΦΜ 
........................................... 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 πέληε (5) εκέξεο απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
- Ζ παξνχζα εγγχεζή ηζρχεη κέρξη ηελ ................................... 

-  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.217/.93/04 -03-20 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
 
 

  

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

 
 
 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
           Δ.Ο.Τ ΚΔΓΑ/Ρ 

 

ΠΜ/Σκ.Οηθ./Γξ. Π/Τ   
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ζηε 
Φ.831/ΑΓ.217/.93/04-03-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΔΙΓΧΝ 
 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 
 
 Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ 
ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ 
(Άξζξα 61, 62, 62α), παξαγσγήο θαηά πξνηίκεζε ρψξαο Δ.Δ. 

• Να έρνπλ δσεξφ θπζηνινγηθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο. 

• Να κελ πεξηέρνπλ ηερλεηή ρξψζε, άξσκα ή πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο 
νπζίαο. 

• Να είλαη θαζαξηζκέλα θαη λα είλαη απαιιαγκέλα μέλσλ ζσκάησλ. 

• Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κελ 
έρνπλ ππνζηεί επαλαθαηάςπμε. 

• Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ 
λσπψλ ιαραληθψλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. 

• Σα θαηεςπγκέλα ιαραληθά λα κελ παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (ηα ηεκάρηα 
δειαδή λα κελ είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο) ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεκαίλεη ηε 
δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. 

• Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 
νδεγηψλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ. 

• Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 61,62,62α 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9. 

• Ζ ζπζθεπαζία θαη ε επηζήκαλζε λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηνλ Κ.Σ.& Π. άάξζξα 9,11 & 62α θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο, ε δε 
ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο Γηαηάμεηο ζήκαλζεο ηξνθίκσλ: 

• Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ 
παξνπζίαζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ Οδεγία 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

• Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
2001/101/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία, απφ ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά 
απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία 
2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

• Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 
Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 
αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

• Oδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ 
ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγία 
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2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη Καλνληζκφ 
(ΔΔ) 1169/2011. 

• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 
ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 
νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ 
νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
608/2004 ηεο Δπηηξνπήο. 

 ΤΚΔΤΑΗΑ: 

Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζε θαηεςπγκέλε κνξθή. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη απφ 
πιαζηηθφ θχιιν, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 26 , 26α & 27 ηνπ 
Κ.Σ.& Π. θαη ζε πεξίπησζε παξαγγειίαο κεγάισλ πνζνηήησλ εληφο 
ραξηνθηβσηίνπ (εμσηεξηθή ζπζθεπαζία) ησλ 10 Kgr. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο, φπσο: 

• ε πεξηγξαθή ηνπ είδνπο (νλνκαζία πξντφληνο θαη πνηθηιία) 

• ην ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ 

• ε εηαηξεία ηππνπνίεζεο (ΚΧΓ.) 

•  ε εηαηξεία δηαθίλεζεο 

•  ε εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο θαη ιήμεο θαη 

•  νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο.  

  

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ - ΘΑΛΑΗΝΑ 

 Σα ρνξεγνχκελα είδε λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο θαηεςπγκέλα θαηά κνλάδα (ΗQF) 
θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ (Άξζξα 92, 93). Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα 
είλαη ηππνπνηεκέλα νκνηφκνξθα θαηά κέγεζνο, αλάινγα κε ην δεηνχκελν είδνο. Σα 
ηεκαρηζκέλα ςάξηα (θέηα) ζα παξαδίδνληαη κε δέξκα, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια ε 
ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο. 

• Να έρνπλ ακέκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο, ρσξίο ππνιείκκαηα αίκαηνο 
θαη ζπιάρλσλ. 

• Να κε πεξηέρνπλ πξνζζήθε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο νπζίαο. 

• Να κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια ε επηθίλδπλα 
γηα θαηαλάισζε. 

• Να έρνπλ ππνζηεί βαζηά θαηάςπμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δελ 
έρνπλ ππνζηεί επαλαθαηάςπμε. 

• Να εκθαλίδνπλ κεηά ηελ απφςπμε ηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο ησλ 
λσπψλ. 

• Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλνηηθέο νδεγίεο πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ 
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αιηεπκάησλ, Π.Γ.786/1978 Π.Γ.290/92 Π.Γ.42/94 πεξί πγεηνλνκηθψλ φξσλ 
παξαγσγήο θαη δηάζεζεο καιαθίσλ θαη αιηεπκάησλ. 

• Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 61, 62, 62α, 92 & 93 θαη ηνλ νδεγφ 
Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. Νν 9. 

• Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.& Π. άξζξα 
9, 11 & 62α θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 

 Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζία, ζε πιαζηηθφ θχιιν, 
θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, ζχκθσλα κε ηα άξζ. 26, 26α & 27 ηνπ Κ.Σ.& Π. θαη ζε 
πεξίπησζε παξαγγειίαο κεγάισλ πνζνηήησλ εληφο ραξηνθηβσηίνπ (εμσηεξηθή 
ζπζθεπαζία) επηκειψο ζπζθεπαζκέλα θαη πνιχ θαιά θιεηζκέλα. Οη εμσηεξηθέο 
ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα θέξνπλ ηαηλίαο αζθαιείαο πνπ ζα θαηαζηξέθεηαη κε ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο. ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ, ζε εκθαλέο θαη θαιά ηνπνζεηεκέλν ζεκείν, κε επθξηλή θαη αλεμίηεια 
γξάκκαηα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, νη εμήο ελδείμεηο: 

 Α) Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν εκπνξηθφο ηίηινο ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ν 
αξηζκφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Β) Σν νλνκαηεπψλπκν ή ν ηίηινο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ έιαβε ρψξα ε 
θαηάςπμε. 

 Γ) Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ είδνπο. 

 Γ) Ζ δψλε αιίεπζεο (FAO). 

 Δ) Ζ εκεξνκελία αιηείαο (εκέξα-κήλαο-έηνο). 

 η) Ζ εκεξνκελία θαηάςπμεο (εκέξα-κήλαο-έηνο). 

 Ε) Ζ αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ (εκέξα-κήλαο-έηνο). 

 Οη ελδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, ηφζν επί ηεο ζπζθεπαζίαο 
ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηβσηίνπ, ζην νπνίν 
απηά επαλαζπζθεπάδνληαη. 

 Σα πξντφληα αιηείαο εγρψξηα, θνηλνηηθά, ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηελ πψιεζή 
ηνπο, θέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή, νη νπνίεο 
αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ή ζηε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, κε επαλάγλσζηα 
θεθαιαία γξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλ(ΔΚ)104/2000 ηνπ 
πκβνπιίνπ, Καλ(ΔΚ)2065/2001 ηεο Δπηηξνπήο, «γηα θαζνξηζκφ ησλ 
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, 
φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο 
αιηείαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλ(ΔΚ)1224/2009 «πεξί 
ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο 
αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεσο ησλ θαλνληζκψλ … θαη θαηαξγήζεσο ησλ 
θαλνληζκψλ…» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΚ)404/2011 ηεο 
Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο 
πνιηηηθήο». 

 Σν πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ζηα απνθεθαιηζκέλα θαη εθζπιαρληζκέλα ςάξηα 
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο βάξνπο. Σν πνζνζηφ ηνπ 
επίπαγνπ ζε φια ηα θαηεςπγκέλα επεμεξγαζζέληα αιηεχκαηα, δειαδή θηιέηα θαη 
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θέηεο ςαξηψλ θαη καιάθηα θαζαξηζκέλα θαη ηεκαρηζκέλα ζε θέηεο ή κε, δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο βάξνπο. 

 Σα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζα ηεκαρίδνληαη ή ζα ζπζθεπάδνληαη ζε 
εξγαζηήξηα πνπ ζα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν θσδηθφ ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο θαη ζα 
αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Σα ζπζθεπαζηήξηα - ηεκαρηζηήξηα 
θαη νη απηφλνκεο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
θαη αξηζκφ έγθξηζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ.79/2007. 

 Σα ελ ιφγσ εξγαζηήξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηήξεζεο 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θξίζηκσλ ζεκείσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ 56/1995 ή 
Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ 
ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην νπνίν 
ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο 
θνξείο γηα ηελ παξαγσγή - απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 

 Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή δηάηαμε 4/2006/ΦΔΚ851/7-7-6 (θαη ηελ ΤΑ Α2-
1162/2004 ΦΔΚ 874/Β/14.6.2004). Βειηησκέλεο ξπζκίζεηο ζην άξζξν 107α ηεο 
Α.Γ. 14/89 ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ ζε 
ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ επίπαγνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 290/1992 πνπ ΔΥΔΗ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Α2-718/2014 (ΦΔΚ 2090/Β’/31-07-2014). 

  

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ ΠΗΣΑ 

 ΔΙΓΗ ΚΑΤΔΨΥΓΜΔΝΗΣ ΠΙΤΣΑΣ 

ΒΑΡΟ α. Αηνκηθή πίηζα. Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη’ ειάρηζηνλ 180 γξ.  
β. Οηθνγελεηαθή Πίηζα. Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη’ ειάρηζηνλ 380 
γξ. (460 γξ. κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Μνλάδαο) 

ΤΝΘΔΗ Αξηνζθεύαζκα 50% 
Αιιαληηθό 20% 
Οπνηνδήπνηε ζθιεξό ή εκίζθιεξν ηπξί 20% 
Λνηπά – αξηύκαηα 10% 
Δπί μέροσς σύνθεση σσστατικών. 
1. Αξηνζθεύαζκα. Πιεξνί ηνπο όξνπο πεξί αξηνπνηήζεωο, 

είλαη πξνζθάηνπ παξαγωγήο θαη πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη 
πιήξωο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΤΠ. 

2. Οπνηνδήπνηε ζθιεξό ή εκίζθιεξν ηπξί. Πιεξεί ηνπο όξνπο 
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΤΠ . 

3. Σπζηαηηθά ληνκάηαο. Τα ρξεζηκνπνηνύκελα ζπζηαηηθά 
ληνκάηαο ζα είλαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
124 ηνπ ΚΤΠ. 

4.Αιιαληηθό. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα 
θαζνξίδεη ηα επί κέξνπο πνζνζηά ηωλ αιιαληηθώλ, αλ 
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα ζην πξνζθεξόκελν είδνο (πρ. 
γηα πξνϊόλ κε 20% αιιαληηθό θαηαηίζεηαη ε επί κέξνπο 
ζύλζεζε: δακπόλ 50%, ινπθάληθν ρωξηάηηθν 50%).  

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΔ 
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ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
E. coli: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 
Staphylococcus aureus: κέρξη 5x102 / 1 γξ. 

ΥΗΜΙΚΔ 
Σηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθώλ. 

ΙΣΟΛΟΓΙΚΔ (επί παροσσίας αλλαντικού). 

Σύκθωλα κε ηα όζα θαζνξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
αιιαληηθό από ηνλ ΚΤΠ θαη ηελ ηζρύνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία. 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ 

Τν πξνϊόλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξωο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 114 ηνπ ΚΤΠ θαη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Δ.Κ.1881/2006. 
Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεωλ–ππνθαηάζηαηωλ 
ηπξηώλ. 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

 Ζ κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεςπγκέλσλ εηδψλ (Κ.Τ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΔΚ 
1219Β) ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά νρήκαηα-ςπγεία ηα 
νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία -18ν C κέρξη ηνπο ρψξνπο παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 89/108/ΔΟΚ 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ, Καλνληζκφ 
(ΔΚ) αξηζ. 37/2005 ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηνλ 
έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο 
θαη θχιαμεο ηξνθίκσλ βαζηάο θαηάςπμεο θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 
Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ 
κεηαθνξάο (ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν9). 

 Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε 
Καηαιιειφιεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο 
θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα 
Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο Μεηαθνξάο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
      

 
 
 

γφο (Ο) Παλαγηψηεο Αξθάδαο 
           Δ.Ο.Τ ΚΔΓΑ/Ρ 

 

ΠΜ/Σκ.Οηθ./Γξ. Π/Τ   
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ζηε 
Φ.831/ΑΓ.217/.93/04-03-20 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΤ 
 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΠΡΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
 
 

ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……/2020 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ……………………………» 
 
 

    ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ: «………………………………» 
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Π Ι Ν Α Κ Α  
 

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν     Τ Μ Β Α  Η            …/.… 
 
 
Α.  ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν 1ν:    Γεληθνί Όξνη 
 
Β.   ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν  2ν:   Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο  
Άξζξν  3ν:   Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
Άξζξν  4ν:   Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ  
Άξζξν  5ν : Κπξψζεηο-Δθπξφζεζκε Φφξησζε-Παξάδνζε – πλζήθεο Τγηεηλήο 
Άξζξν  6ν:   Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ  
Άξζξν  7ν:   Δγγπήζεηο 
 
Γ.    ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 
ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν   8ν:   Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Παξνρέο Δγγπήζεσλ θ.ι.π 
 
Γ.    ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
Άξζξν  9ν:  Υξφλνο Παξάδνζεο 
Άξζξν  10ν:  Παξάδνζε – Παξαιαβή 
Άξζξν  11ν:Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ   
 
Δ.    ΜΔΡΟ  ΠΔΜΠΣΟ 
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Άξζξν  12o:  Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο 
Άξζξν  13o:Γηάξθεηα χκβαζεο 
Άξζξν  14o:Οινθιήξσζε χκβαζεο 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΚΔΓΑ ΡΟΓΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 
ΣΖΛ. : 22410 47033 
 
ΑΡΗΘΜΟ  ΤΜΒΑΖ: ………./..… 
 
 
 
ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ:……………… € 
 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ …………………………………………………………. 
 
 
  
ηελ ………………. ζήκεξα ………………………………..ζηελ Μνλάδα .……….. νη 
ππνγεγξακκέλνη : …………………………………. Γθηήο ηεο ……., σο εθπξφζσπνο 
ηεο ΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Φ.831/ΑΓ………/………../………… 
Καηαθπξσηηθή Απφθαζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα …………………. θαη 
ε εηαηξεία «…………………………..»,ΑΦΜ …………………., Οδφο ………………, 
αξηζκ. .………, Σει., ………………, FAX .……………,πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ 
………………………………………………… ……………………………………… κε 
Α.Γ.Σ …………………………, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, 
θαινχκελν ζην εμήο “Πξνκεζεπηή” ησλ αγαζψλ φπσο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο 
ζηα άξζξν δχν (2) ηεο ζχκβαζεο.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω51Α6-ΞΝΛ
20PROC006373967 2020-03-04



Γ-5 

 

 
 

Μ Δ Ρ Ο      Γ Δ Τ Σ Δ Ρ Ο 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
 

Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο 

 1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
……………πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ: 

  

 
 

    

Α/Α ΔΙΓΟ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 

ΔΣΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ/ΚΙΛΟ - ΣΔΜ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

1 

 ΠΑΣΑΣΔ 12Υ12 1.200 

 

2  
ΠΑΣΑΣΔ ΡΟΓΔΛΑ 2.400 

 

3  
ΠΑΣΑΣΔ STEAK 2.400 

 

4  
ΠΑΣΑΣΔ ΠΑΡΗΕΗΔΝ 1.500 

 

5 
 

ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

 (3 ΔΗΓΖ) 

600 

 

6  
ΦΑΟΛΑΚΗΑ ΠΛΑΣΗΑ 1.200 

 

7  
ΜΠΑΜΗΔ 300 

 

8  
ΑΡΑΚΑ 1.200 

 

9  
ΠΑΝΑΚΗ  600 

 

10  
ΚΡΔΜΜΤΓΗ ΚΟΜΜΔΝΟ 600 

 

11 

 ΚΑΡΟΣΟ ΚΟΜΜΔΝΟ 300 

 

12  
ΠΑΓΚΑΗΟΤ ΦΗΛΔΣΟ 300-500 300 

 

13  
ΠΔΡΚΑ ΦΗΛΔΣΟ 300-500 300 

 

14  
ΓΛΑΤΚΟ ΦΗΛΔΣΟ 120 

 

 
15 

 

ΒΑΚΑΛΑΟ ΞΑΛΜΤΡΗΜΔΝΟ 
ΦΗΛΔΣΟ 

120 

 

16  
ΞΗΦΗΑ ΦΔΣΑ 150 

 

17  
ΓΑΡΗΓΟΦΤΥΑ 60-80 450 

 

18  
ΘΡΑΦΑΛΟ ΡΟΓΔΛΑ 300 

 

19  
ΜΤΓΗΑ ΦΤΥΑ 300 

 

20 
 

ΟΤΠΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΔ 
ΜΔΓΑΛΔ 

120 

 

21 
 

ΑΝΑΜΔΗΚΣΑ ΘΑΛΑΗΝΑ (3-4 
ΔΗΓΖ) 

300 

 

22 
 

ΠΗΣΑ (TEM) ΑΣΟΜΗΚΖ 
ΠΔΗΑΛ ΣΡΟΓΓΤΛΖ 

3.000 
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 2. ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

  α. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη  παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζην ΚΔΓΑ/Ρ. 

  β. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο.  

  γ. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο 4% θαη θξαηήζεηο 0,13468 % ππέξ 
ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ. 

 3. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο 4% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κίζζσζεο, επί ηεο θαζαξήο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ πνπ 
απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ παξ.2 ηνπ παξφληνο). 

 4. Σν πνζνζηφ ΦΠΑ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 
………(αξηζκεηηθψο). 

 

Άξζξν 3ν 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

 1.  Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε 
δηαρεηξηζηή (ηνπ κ. Σξνθνδνζίαο, ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ) απζεκεξφλ κε 
ηελ παξάδνζε παξαιαβή κε κεηξεηά ή επηηαγή θαη εθφζνλ ηα πξντφληα πιεξνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο, κε ηελ έθδνζε νξζνχ ηηκνινγίνπ – δειηίνπ απνζηνιήο αλά 
παξάδνζε(κ. Σξνθνδνζίαο, Λέζρε Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ) θαη επηπιένλ εθφζνλ 
έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην Σκ. Οηθνλνκηθνχ θαη είλαη ζε ηζρχ ηα θάησζη: 

  α. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

  β.     Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

 2.  Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 3.  Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, είλαη ε 
πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα 
πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην ΔΠΑ Γ-
45/99 ηεο ΓΔΑ/ΓΤΓ, ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη θαλφλεο πγηεηλήο θαη κεηαθνξάο 
ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 4.  Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηε 
ΦφξνοΔηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94. 

 5.  Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 

  α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα 
κέρξηνξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εηδψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

  β.  Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ 
Σακείσλθ.ι.π, φπσο ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ πνζνζηνχ 0,13468 %. 

  γ.   Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη). 
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 6.  Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 
«Πξνζαξκνγήηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηαηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ 
ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 
θαηαβάιιεηαη έληνθα,ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην 
πξψην εμάκελν ηνπζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ 
ιφγσ έηνπο θαη γηαην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε 
ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπελ ιφγσ έηνπο. 

 

Άξζξν 4Ο 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηώηνπ 

 1. Ο Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα 
ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ (ΔΟΔ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά εληφο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/16. 

 2. ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ 
(ΔΟΔ), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

  α. Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

  β. Γχλαηαη λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ Πξνκεζεπηή 
απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ λφκνπ.    

 

Άξζξν 5ν 

Κπξώζεηο  γηα Δθπξόζεζκε Φόξησζε – Παξάδνζε – πλζήθεο Τγηεηλήο 

 1.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

  α.  Όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο πινπνίεζεο 
παξαγγειηψλ, θαζπζηεξήζεσλ θαη ειιείςεσλ: 

    (1) ε πεξίπησζε πνπ ηα ππφ πξνκήζεηα αγαζά δελ 
παξαδνζνχλ εληφο ησλ νξηζζέλησλ κε ηε ζχκβαζε πξνζεζκηψλ, επηβάιινληαη 
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16 
θπξψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

    (2) Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα 
ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 
206, παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16). 
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    (3) ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ 
βία , εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 

    (4) Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

    (5) Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ 
θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 

  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 επηηξνπή 
δχλαηαη λα εηζεγεζεί πξνο ηελ Μνλάδα, ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο 
έθπησηνπ. 

  γ.  Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο 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, θαζψο θαη ηα ειεγρφκελα αληηθείκελα επηζεψξεζεο: 

   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε 

    (2)  Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 2.000 €. 

    (3)  Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 2.500 €. 

    (4)  Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 

  δ.  Όζνλ αθνξά επξήκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ επίζεκνπο 
ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Μνλάδαο θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο 
γηα ηε δεκφζηα πγεία (πξντφληα επηβιαβή ή αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε): 

    (1)  Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 5.000 € θαη 
έγγξαθε ελεκέξσζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ, ζηελ αξκφδηα 
Πεξηθέξεηα θαη ζην ΓΔ-ΓΔΝ-ΓΔΑ/ΓΤΓ. Δπηπξφζζεηα, νη πξνκήζεηεο ησλ 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 είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζην δηαγσληζκφ 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. 

 

Άξζξν 6ν 
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Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ 

 1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε φηαλ: 

  α. Σν ζπκβαηηθφ είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 

  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο 
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

   (1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή. 

   (2) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην 
ηνπ Πξνκεζεπηή. 

   (3) Πιεκκχξα. 

   (4) εηζκφο. 

   (5) Πφιεκνο. 

   (6) 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 χκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή 
ππνπξνκεζεπηή / ππνθαηαζθεπαζηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ 
πιψλ. 

   (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

   (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

 2. Ο Πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξσ βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξσ βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 70 

Δγγπήζεηο 

  Ο πξνκεζεπηήο  θαηέζεζε σο εγγχεζε, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ’ αξηζκ. ……………………………. επηζηνιή, 
ηζρχνο κέρξη ηελ………………………. πνζνχ επξψ …………………………………. 
πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 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. 
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      MΔΡΟ ΣΡΙΣΟ  

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άξζξν 8ν 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Παξνρή Δγγπήζεσλ θ.ι.π 

 1. Ζ πξνκήζεηα ησλ θαηεςπγκέλσλ εηδψλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο σο ην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο 5/20 ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ. 

 2. Ο Πξνκεζεπηήο παξέρεη φιεο ηηο εγγπήζεηο σο θαη θάζε άιιε 
ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε θαηά ηελ δηελέξγεηα 
ηνπ ππ’ αξηζ. 5/20 πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ, σο ην Παξάξηεκα «Β» 
ηεο χκβαζεο, θαη ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζή ηνπ, ζην θαηαηεζέλ ΣΔΤΓ, κε ηελ 
νπνία απεδέρζε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ –  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Άξζξν 9ν  

Υξόλνο Παξάδνζεο  

  Χο επηζπκεηφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη 
αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηάο ηνπο, νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο απφ ηελ 
ηνπνζέηεζε έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο παξαγγειίαο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, ελψ ζε θακία πεξίπησζε, ν ρξφλνο απηφο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) 
εκέξεο. 

 

Άξζξν 10ν  

Παξάδνζε - Παξαιαβή  

 1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη µε θαηάιιεια µέζα θαη έμνδα 
ηνπ πξνµεζεπηή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα θαη ε παξαιαβή 
ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηα αξµφδηα φξγαλα (ζπζζηηηάξρεο ή Γρζηήο ηνπ µήλνπο 
Σξνθνδνζίαο ή ηεο Λέζρεο Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ), παξνπζία Ηαηξνχ ηεο Μνλάδαο. 
ε πεξίπησζε αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο (κε παξαιαβήο) κέξνπο ησλ εηδψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδαο ιφγσ κε θάιπςεο ησλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, απηφ πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 
Δπαλαιακβαλφκελεο αληηθαηαζηάζεηο θαη θαζπζηέξεζε αληηθαηάζηαζεο 
επηθέξνπλ ηηο πνηλέο πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 2. Σνλίδεηαη όηη γηα θάζε επηκέξνπο θνξέα (κ. Σξνθνδνζίαο, Λέζρε 
Αμθώλ ΚΔΓΑ/Ρ) ζα εθδίδνληαη μερσξηζηά Γειηία Απνζηνιήο θαη Σηκνιόγηα. 

3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο είλαη δπλαηφλ λα παξαηαζεί θαηά 
κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν παξάδνζεο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ απφθαζε παξάηαζεο 
εθδίδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.  

 4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο 
ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/16. 

 5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί 
εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, 
ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 6. Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

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

 

Άξζξν 11ν 

Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

  Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 
αζέηεζε θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα 
ν πξνκεζεπηήο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Με ηνλ ίδην 
ηξφπν θαη κε ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α πνπ 
πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. 
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MΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άξζξν 12ν 

Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο ύκβαζεο  

  Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο 
γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Ά ξ ζ ξ ν    13ν  

Γηάξθεηα ύκβαζεο  

  Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα σο εμήο: 

  Γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ πνπ αθνξνχλ ζην κ. Σξνθνδνζίαο θαη ζηε 
Λέζρε Αμθσλ ηνπ ΚΔΓΑ/Ρ απφ ………….. έσο …………. 

 

Ά ξ ζ ξ ν 14ν 

Οινθιήξσζε ύκβαζεο 

  Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

  α.     Παξαδνζνχλ ηα είδε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά). 

  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. 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

 1. Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 

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

 3. 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. 
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 4. Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.  

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

                     Ο                                                           Ο 
ΓΙΟΙΚΗΣΗ       ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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