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ΠΡΟ:  ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ & 
ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

ΚΟΙΝ :  Σει.: 210-8191232 
Φ.831/ΑΓ.1771 
 .524 

  Γεθέιεηα, 28 Ματ 20 

   
ΘΔΜΑ : Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ (Γ.11/2020) γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ Κνηφπνπισλ πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ 
Σξνθνδνζίαο Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ 

  
ΥΔΣ : α. Φ.800/ΑΓ.608/.137/22-01-19/Η 

β. Φ.600/ΑΓ.1501/.215/06-02-19/123 ΣΔ 
γ. Τ.188/12-02-19/2ν ΑΚΔ 
δ. Φ.800/ΑΓ.794/.133/12-02-19/ΜΤΑ 
ε.  Φ.831/ΑΓ.1495/.316/14-02-19/Η 
ζη.Φ.831/ΑΓ.1757/.520/27-05-20/ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
 

1. Έρνληαο ππφςε: 
 

α.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α΄ 251) «Πεξί Οηθνλνκηθήο 
Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ ΔΓ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
β.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 1400/73 (ΦΔΚ Α΄ 114) «Πεξί Καηαζηάζεσλ 

ησλ Αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
 
γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2292/95 (ΦΔΚ Α΄ 35) «Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγία Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
δ.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ Α΄ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
 
ε.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/00 (ΦΔΚ Α΄ 248) «Κχξσζε Κψδηθα 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ Α΄ 179) «πζθεπαζίεο θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ – Ίδξπζε Δζληθνχ 
Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ 
(Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/12 (ΦΔΚ Α΄ 24) θαη ηνπ Ν. 4496/17 (ΦΔΚ Α΄ 170) 
(πεξηιακβάλεηαη κφλν γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.2939/01, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν.4412/16).  

 

ΑΔΑ: ΩΒΥΒ6-ΗΛ9
20PROC006782501 2020-05-28



 3 

δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α΄ 112) «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 θαη ηζρχεη. 

 

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

 
ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α΄ 107) «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», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
η. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/13 (ΦΔΚ Α΄ 167) «Φνξνινγία 

Δηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/12, ηνπ Ν.4093/12 θαη ηνπ 
Ν.4127/13 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο 

Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α΄ 
161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 3 πεξί «Απινχζηεπζεο 
δηαδηθαζηψλ.  

 
ηβ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ Α΄ 143) «Αξρέο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη.  

 
ηγ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
ηδ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ Α΄ 145) «Αλάιεςε 

Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
 
ηε. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07 (ΦΔΚ Β΄ 2300) 

απφθαζε ησλ θ. Τθππνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΦΔΘΑ) «Πεξί Μεηαβίβαζεο 
Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ 
απηέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 
ηζη. Σελ ππ’ αξηζκ. 5143/05 Γεθ 14 (ΦΔΚ Β΄ 3335) απφθαζε ηνπ θ. 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ 
ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ 
ΔΑΑΓΖΤ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/11», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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 ηδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/25 Οθη 16 (ΦΔΚ Β΄ 3698) απφθαζε ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 
Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ».  

 

ηε. Σελ ππ’ αξηζκ. 1191/14 Μαξ 17 (ΦΔΚ Β΄ 969) θνηλή ππνπξγηθή 
απφθαζε ηνπ θ. Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ 
ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο 
θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 
350 ηνπ λ. 4412/16 (Α΄107)».  

 
ηζ. Σελ ππ’ αξηζκ. 57654/22 Ματ 17 (ΦΔΚ Β΄ 1781/23 Ματ 17) 

απφθαζε ηνπ θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε ζέκα «Ρχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

 
θ. Σν ΔΠΑ Γ-15/2018 «Πεξί Δληεηαγκέλσλ Δθκεηαιιεχζεσλ 

Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνχ ΠΑ». 

 

θα. Σν Γ-15/2018  Δγρεηξίδην Σξνθνδνζίαο Αεξνπνξίαο (ΔΣΡΑ) . 

 

θβ. Σν Γεληθφ Καλνληζκφ Σξνθνδνζίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

(ΓΚΣΔΓ). 

θγ. Σν ΔΠΑ Γ-7/2018 «Πεξί Παξνρψλ Οπιηηψλ – Μαζεηψλ ΠΑ» . 

 

θδ. Σν ΔΠΑ Γ-12/2018 «Πεξί Πξνκεζεηψλ – Πιεξσκψλ ΠΑ» . 

 

θε. Σα αλσηέξσ (α), (β), (γ) θαη (δ) ζρεηηθά κε ηα νπνία έρνπλ 
ππνβιεζεί νη εηήζηεο απαηηήζεηο ησλ Μνλάδσλ θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί νη 
δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα δεκφζησλ δηαγσληζκψλ γηα είδε ηξνθνδνζίαο πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ Μνλάδσλ. 

 
θζη.Σν (ε) φκνην κε ην νπνίν ππνβιήζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ Κνηφπνπισλ. 
 
θδ. Σo ππ΄ αξίζκ. 19REQ004844576 2019-04-23 Πξσηνγελέο 

Αίηεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζέκαηνο. 

 
θε. Σν αλσηέξσ (ζη) ζρεηηθφ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζέκαηνο κε ΑΓΑ: 6ΔΦ6-65Η. 
 

θζ. Σν ππ΄ αξίζκ. 20REQ006778553 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζέκαηνο. 
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ι. Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ζα θαηαινγηζηεί ζε βάξνο κεξίδσλ 
εζσηεξηθψλ πφξσλ πνπ ηεξνχληαη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο, γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο ησλ Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ.   

 
Η ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΙΑ Χ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  
 

 2. πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/16 γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ 
Κνηφπνπισλ πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ 
ΑΚΔ, σο ηα είδε ηνπ Πίλαθα ηνπ Άξζξνπ «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», κε έγγξαθεο 
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, πξνζθνξά σο θαησηέξσ: 
 

α. Γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2 θαη 3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν 
εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο 
Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
β. Γηα ην είδνο κε Α/Α 4 φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1 ησλ 

Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
θαη’ είδνο. 

 
3. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ Δμήληα 

Δπηά Υηιηάδσλ Δπηαθνζίσλ Δπηά θαη Πελήληα Δπηά Λεπηψλ (67.707,57€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (πνζνζηνχ 13%) θαη θξαηήζεσλ θαη ινηπψλ εμφδσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 
 4. Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 
4412/16 θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ην αληηθείκελν πξνκήζεηαο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο 
παξνχζαο. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β», ε πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεηαη ζην 
Παξάξηεκα «Γ» θαη ην ζρέδην ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο ζην Παξάξηεκα «Γ». 
 

5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιάβεη ρψξα ηελ 11 Ινπλίνπ 
2020, εκέξα  Πέκπηε θαη ψξα 09:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ 
ΓΔΚΔΛΔΗΑ. 

 
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 ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 
α. Σελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 

(ΑΒ Γεθέιεηαο, ΣΓΑ 1010, Λεσθφξνο Σαηνΐνπ) ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ή courrier ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, 
πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 10 Ηνπλίνπ 2020, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 15:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε 
Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ 
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πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. ε πεξίπησζε απνζηνιήο πξνζθνξψλ κε 
ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ (courrier), ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηα αξκφδηα Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο Δθκεηαιιεχζεσλ θαη 
Σξνθνδνζίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχησο ψζηε λα δηεθπεξαησζεί ε παξαιαβή 
ηεο πξνζθνξάο ζηελ Πχιε ηεο Μνλάδαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθνινπζεί ε 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζηε Γξακκαηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

   
β. Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε 

εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Γξακκαηεία ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ιακβάλνληαο αξηζκφ πξσηνθφιινπ, έσο θαη ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα δηελέξγεηάο ηνπ. Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο απαηηείηαη ε έγθαηξε 
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Σκήκα Δθκεηαιιεχζεσλ & Σξνθνδνζίαο 
ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΓΑΔ, ζην ηειέθσλν 210-8191232 
αξκφδηα Τπζγφο (Ο) Γαλάε Γνχζηνπ θαη αξκφδηνο Τπζγφο (ΤΟΚ) Γεκήηξηνο 
Γελδξηλφο, θαη ζην ηειέθσλν 210-8191264, αξκφδηνο Αλζζγφο (Ο) Κξαήο 
Αλδξέαο, νχησο ψζηε λα εθδνζεί άδεηα εηζφδνπ. 

 
7. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο θαη ψξεο, 
ζεσξνχληαη σο κε θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.    

 
8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 

ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ (εθεμήο ΔΓΓ). 

 
9.  Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη 

πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη δεισζεί 
ζην Μέξνο ΗΗ, Β ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεπζχλνπ Γειψζεσο (ΣΔΤΓ). 

 
 10.     Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα δεηνχλ απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή εγγξάθσο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο επί ησλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο. Σα εξσηήκαηα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ 
εγθαίξσο νη απαηηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε 
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 
Μνλάδαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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11. Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνκήζεηαο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 
Δθκεηαιιεχζεσλ & Σξνθνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 
ΓΑΔ, ζην ηειέθσλν 210-8191232 αξκφδηα Τπζγφο (Ο) Γαλάε Γνχζηνπ θαη 
αξκφδηνο Τπζγφο (ΤΟΚ) Γεκήηξηνο Γελδξηλφο, θαη ζην ηειέθσλν 210-8191264, 
αξκφδηνο Αλζζγφο (Ο) Κξαήο Αλδξέαο, ελψ γηα δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ζηε Η, ζην ηειέθσλν 210-8193722, αξκφδηνο γφο (ΣΖΓ) 
Γεψξγηνο Κπξαηδήο θαη ζηελ 123 ΣΔ, ζην ηειέθσλν 210-8195776, αξκφδηνο 
Τπζγφο (ΤΟ) Αζαλάζηνο Νενθχηνπ.  

 
 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Τπνπηέξαξρνο (Η) Εαραξίαο Γξίβαο  
Δπηηειάξρεο ΓΑΔ 

  
Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο  

Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ & 
Σξνθνδνζίαο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα  
ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία  
Η 
ΜΤΑ 
123 ΣΔ 
2ν ΑΚΔ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 
«B» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ 
«Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
«Γ» ρέδην χκβαζεο Πξνο Τπνγξαθή
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       ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
  ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ  
  ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
  & ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

 28 Ματ 20 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A»  
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 

ΓΔΝΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ 
Νσπά θαη Καηεςπγκέλα Κνηφπνπια πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ 

Σξνθνδνζίαο Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

Μνλάδεο ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ 

CPV 15112130-6 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ 

α. Γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2,3  φπσο πεξηγξάθνληαη ζην 
Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο 
Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο 
Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 
Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
β. Γηα ην είδνο κε Α/Α 4  φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 
1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη’ είδνο. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ ΦΠΑ 

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ (%) 
0,13468 %  

(νη θξαηήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο) 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
(Ν.4172/13, άξζξν 64) 

Καηά ηελ πιεξσκή ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ 
άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/13 θφξνο εηζνδήκαηνο 

(4 % επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ αθαίξεζε 
ησλ θξαηήζεσλ) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 11 Ηνπλίνπ 2020 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

10 Ηνπλίνπ 2020 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ 
εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο 
(ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο), αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο 
απηήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη 
λα παξαηαζεί, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Μνλάδαο, 
θαηά 24 επηπιένλ ψξεο. 

ΣΟΠΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ 
Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε κέζα θαη έμνδα 
(κεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα) ηνπ 
πξνκεζεπηή, άλεπ επηβάξπλζεο ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο 
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Γηαρεηξίζεηο Σξνθνδνζίαο θαη Λέζρε Αμθψλ ηεο 
Αεξνπνξηθήο Βάζεο Γεθέιεηαο (Σαηφη) θαη ζηε Γηαρείξηζε 
Σξνθνδνζίαο ηνπ 2νπ ΑΚΔ (φξνο Πάξλεζα). 

 

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

 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 

Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ & 
Σξνθνδνζίαο 

Αζκρνο (Ο) Αληψληνο Βαζηιάθεο   
Γηεπζπληήο ΓΟΤ ΑΒ Γεθέιεηαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»     ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524   ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

 ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
      ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
      & ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

28 Ματ 20     
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Άξζξν 1ν 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 
 

 1. Ο ηίηινο ηεο χκβαζεο είλαη: «Πξνκήζεηα Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ 
Κνηφπνπισλ πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ Σξνθνδνζίαο Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ». 
 

 2. Ζ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 
Δμήληα Δπηά Υηιηάδσλ Δπηαθνζίσλ Δπηά θαη Πελήληα Δπηά Λεπηψλ (67.707,57€), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ θξαηήζεσλ πνζνζηνχ 0,13468%, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ πξνκήζεηα Νσπψλ θαη 
Καηεςπγκέλσλ Κνηφπνπισλ πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο 
θαη 2νπ ΑΚΔ, σο ν θάησζη πίλαθαο:  
 

Α/Α Δίδνο CPV 

Δλδεηθηηθφο 
Κσδηθφο 
Γειηίνπ 

Πηζηνπνίεζεο 
Σηκψλ 

Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο 

Δθηηκψκελε Π/Τ Αμία 

Δθηηκψκελε 
πνζφηεηα ζε 

θηιά 

Σηκή ζε 
επξψ 
άλεπ 
ΦΠΑ 
αλά 
θηιφ 

πλνιηθή Αμία 
ζε επξψ άλεπ 

ΦΠΑ 

1 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΟ 
ΝΧΠΟ 

15112130-6 5703 7.039 2,30€ 16.189,70€ 

2 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΟΛΟΚΛΖΡΟ 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 

15112130-6 6402 7.000 1,80€ 12.600,00€ 

3 ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΦΗΛΔΣΟ ΝΧΠΟ 

15112130-6 5702 3.215 5,80€ 18.648,50€ 

4 
ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 
ΦΗΛΔΣΟ 
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ 

15112130-6 - 3.200 3,90€ 12.480,00€ 

ΤΝΟΛΟ 59.918,20€ 

ΦΠΑ (13%) 7.789,37€ 

ΤΝΟΛΟ 67.707,57€ 

 
3. Ζ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

(ΣΠ) ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ παξφληνο. 
 
4. Οη αλσηέξσ πνζφηεηεο είλαη εθηηκψκελεο θαη παξέρεηαη ζηελ Τπεξεζία ε 

δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 
105 ηνπ Ν.4412/16. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα επαχμεζεο ηεο 

ΑΔΑ: ΩΒΥΒ6-ΗΛ9
20PROC006782501 2020-05-28



Β - 2 

ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηαο θαηά πνζνζηφ 30% θαη κείσζεο θαηά πνζνζηφ 50%, εληφο ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
5. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φια ή κέξνο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ, αιιά ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο θαη γηα ην 
ζχλνιν ησλ  εηδψλ κε Α/Α 1,2,3 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο 
ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
6. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αλά ηκήκα (ζηνλ πξνζθέξνληα κε ην πςειφηεξν εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ 
Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2,3 θαη ζηνλ θάζε πξνζθέξνληα κε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ην είδνο κε Α/Α 4). Χο εθ ηνχηνπ, ινηπφλ, δχλαηαη ε θαηαθχξσζε λα 
γίλεη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 
7. Σν βάξνο ηεκαρίνπ αλά είδνο, ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ παξαγγειία, κε βάζε ηηο 

αλάγθεο έθαζηεο ηξνθνδνζίαο. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα 
απφθιηζεο απφ απηφ θαηά πνζνζηφ 10%. 

 
Άξζξν 2ν   

Οξηδφληηα Ρήηξα 
 

 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 
Ν.4412/16. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 
Όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 2. Ζ 
αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
 2. Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

Άξζξν 3ν 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 
 

 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα 
κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
  α. Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
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  β. Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.).  
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 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 I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
  δ. Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
 
 2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα 
ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
 
 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 

Άξζξν 4ν  
Έγγξαθα χκβαζεο (Σεχρε) θαη Πξφζβαζε ζε απηά, 

Γηεπθξηλίζεηο/πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο 
 

 1. Έγγξαθα ζχκβαζεο: Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/16 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα:  
 
  α. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο.  
 
  β. Ζ χκβαζε.  
 
  γ. Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
 
  δ. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  
 
 2. Γηεπθξηλίζεηο – πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/16): 
Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ 
δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ, απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ην αξγφηεξν 
ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
 
 3. Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ζηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζηα 
ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ηεχρε) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, 
ζηελ δηεχζπλζε: https://public.haf.gr/procure. 
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Άξζξν 5ν  
Γεκνζηφηεηα 

 

 1. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/16, ππφ 
ζηνηρεία ΑΓΑΜ: ……………………………………... 
 
 2. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαξηήζεθε ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ (ηζηνζειίδα 
http://et.diavgeia.gov.gr), ζχκθσλα κε ην Ν.3861/10, ππφ ζηνηρεία ΑΓΑ: …………………... 
  
 3. Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζε κνξθή αξρείνπ pdf., 
θαζψο επίζεο ην ΣΔΤΓ θαη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, φπσο επίζεο θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΠΑ www.haf.gr. 
 

Άξζξν 6ν   
Κξηηήξηα Αλάζεζεο-Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

 

 1. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, σο θαησηέξσ: 
 

α. Γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2,3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ 
Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ 
Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
β. Γηα ην είδνο κε Α/Α 4 φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ 

Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη’ είδνο. 

 
 2. Όινη νη φξνη θαη νη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. 
Απφθιηζε απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηήζεηο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
πξνζθέξνληα. Αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο πξνο ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθά απνδεθηέο, θαζψο επίζεο ζχκθσλεο κε ηνπο 
ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 3. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε 
ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο. 

 
Άξζξν 7ν   

Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 
 

 1. Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 
άξζξν θαη απνηππψλνληαη ζην ΣΔΤΓ, ην νπνίν απνηειεί Τπεχζπλε Γήισζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο 
αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, παξ. 2 θαη παξ. 4, πεξ. α. θαη 
ζ. ηνπ Ν. 4412/16. 
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 2. Σν ΣΔΤΓ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπληάρζεθε 
ζχκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 15 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23 (ΑΓΑ: 
Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαη δηαηίζεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο αξρείν pdf., αλαξηεκέλν καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο (σο Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο). 
  
 3. Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο απνηππψλνληαη ζην ΣΔΤΓ, είλαη νη 
εμήο:  
 
  α. Λφγνη απνθιεηζκνχ:  
 
   (1) Να κελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ (1) απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α (Λφγνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο) ηνπ ΣΔΤΓ (ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο 
φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ). 
 
   (2) Να κελ έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, (ηφζν ηεο 
θχξηαο φζν θαη ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16, φπσο απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Β (Λφγνη 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) ηνπ ΣΔΤΓ. 
 
   (3) Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ 2 
πεξ. γ΄ ηνπ Ν.4412/16 φηη : «έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 
2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ».  
 
   (4) Να κελ έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ηζρχνπζεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ 2 ηνπ Ν. 4412/16 .  
 
  - Σα ζρεηηθά ζηνηρεία ησλ σο άλσ ππνπαξ. 3.α.(3), θαη 3.α.(4). 
απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Γ (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε 
ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα) ηνπ ΣΔΤΓ ζηα αληίζηνηρα πεδία. 
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  β. Δπίζεο, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 
 
   (1) Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ 
έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ηφηε ζηελ παξ. 3.α.(1) απηή αλέξρεηαη ζε πέληε 
(5) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο ακεηάθιεηεο απφθαζεο, ελψ ζηελ παξ. 3.α.(4) απηή αλέξρεηαη 
ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  
 
   (2) ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη έλαλ (1) νηθνλνκηθφ 
θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ.  
 
   (3) Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαγσληζκνχ λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο 
παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ- ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ» ηεο παξνχζαο, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
   (4) Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη 
ιφγνο απνθιεηζκνχ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ππνπαξ. 3.α.(1), 3.α.(3) θαη 
3.α.(4) κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 
επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο 
απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 
απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν. 4412/16. Σα ηπρφλ κέηξα απηνθάζαξζεο πνπ έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
πξέπεη λα δεισζνχλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ ζπλεκκέλνπ ΣΔΤΓ. 
 
  γ. Κξηηήξηα επηινγήο (Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο): Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηνπ πξνο πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (πξνζαξκφδεηαη 
θαηά πεξίπησζε). Ζ απνηχπσζε ησλ άλσ γίλεηαη ζην Μέξνο IV.A (Καηαιιειφηεηα) ηνπ 
ΣΔΤΓ. 
 
 4. Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε σο 
εμήο:  
 
  α. Σν Μέξνο Η είλαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη φια ηα 
ππφινηπα Μέξε (ΗΗ, ΗΗΗ θαη VI) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαηά πεξίπησζε, 
θαη κφλν ζηα πεδία πνπ ήδε έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φπσο εκθαίλνληαη 
ζην ΣΔΤΓ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο. 
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  β. Σα Μέξε ΗΗ.Α θαη ΗΗ.Β ζπκπιεξψλνληαη απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο 
.  
 
  γ. Σν Μέξνο ΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζε πεξίπησζε 
ζηήξημεο ησλ ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ δει επίθιεζεο δάλεηαο εκπεηξίαο.  
 
  δ. Σν Μέξνο ΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηθήο 
αλάζεζεο.  
 
  ε. Σα Μέξε ΗΗΗ & IV ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο.  
 
  ζη. Σν Μέξνο VI ζπκπιεξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξνκελία, 
ηνλ ηφπν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληα, ε νπνία δελ 
απαηηείηαη λα θέξεη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
 
 5. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
 
  α. Κάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 
θαη λα ππνβάιεη έλα (1) ΣΔΤΓ.  
 
  β. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο, πξέπεη 
λα ζπκπιεξσζεί θαη λα ππνβιεζεί γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, 
ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα Μέξε II έσο ΗV.  
 
  γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψζεη πσο 
ζα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ μεπεξλάεη ην 30% ηεο 
ζπλνιηθήο ηεο αμίαο, ηφηε ππνβάιιεηαη καδί κε ην ΣΔΤΓ ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ 
θνξέα θαη ρσξηζηφ ΣΔΤΓ εθ κέξνπο ηνπ/ησλ ππεξγνιάβνπ/σλ. 
 
 6. Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (Άξζξα 19 θαη 96 Ν.4412/16):  
 
  α. Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη 
ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ε ιήςε 
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
  β. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο, απαληνχλ ζεηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα 
ηνπ Μέξνπο ΗΗ.Α [Σξφπνο ζπκκεηνρήο] ηνπ ΣΔΤΓ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
δεηνχληαη ζηα επηκέξνπο εξσηήκαηα α, β θαη γ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 
ρσξηζηά ΣΔΤΓ γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο έλσζεο, ζηα νπνία παξαηίζεληαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα Μέξε II έσο ΗV.  
 
  γ. ηελ 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. 
 
 7. Τπεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Ν.4412/16):  
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  α. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζπκπιεξψλνληαο 
ην Μέξνο ΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ. 
 
  β. Όηαλ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/16), ηφηε ππνβάιιεη 
ππνρξεσηηθά ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α, Β θαη Γ ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ηνπ ΣΔΤΓ γηα θαζέλαλ απφ ηνλ/ηνπο 
ππεξγνιάβν/νπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. Δπηζεκαίλεηαη πσο φηαλ απφ ηελ σο άλσ 
επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή 
απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα ηνλ/ ηνπο αληηθαηαζηήζεη. 

 
Άξζξν 8ν   

Σφπνο θαη Υξφλνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ θαη Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 
 

 1. Σφπνο/ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα 
γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε : ΑΒ Γεθέιεηαο, ΣΓΑ 1010, Λεσθφξνο 
Σαηνΐνπ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο ΔΓΓ, ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09:00 
π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη έλαξμεο απνζθξάγηζεο 
πξνζθνξψλ).  
 
 2. Σφπνο/ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ 
ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ σο άλσ 
δηεχζπλζε. 
 
 3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε κε:  
 
  α. Καηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο.  
 
  β. Σαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή courrier πξνο 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπο (ηαρπδξνκηθήο ή courrier) ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή θαηάζεζεο ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο γξακκαηείαο ηεο αξρήο, νη 
θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πεξηέιζεη θαη έρνπλ 
πξσηνθνιιεζεί, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη θαη ηελ 10 Ηνπλίνπ 2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 
15.00 κ.κ. (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ).  
 
 4. ε πεξίπησζε απνζηνιήο πξνζθνξψλ κε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ 
(courrier), ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηα αξκφδηα 
Όξγαλα ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχησο ψζηε λα 
δηεθπαηξαησζεί ε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ζηελ Πχιε ηεο Μνλάδαο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε αθνινπζεί ε θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζηε Γξακκαηεία ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο θαη ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο, κε επζχλε ηνπ Γξαθείνπ πκβάζεσλ θαη κε θάζε 
πξφζθνξν κέζν (fax, Email) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ θαηέζεζε πξνζθνξά γηα ηνλ 
αξηζκφ ηνπ πξσηνθφιινπ.  
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 5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή 
ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ 
θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο πνπ 
πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κέρξη ηελ σο άλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά πξσηνθνιινχληαη θαη θπιάζζνληαη απφ 
ηελ Τπεξεζία θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. 
 
 6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκέξα/ψξα 
πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή αθξηβή εκέξα/ψξα 
πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε 
θαλνληθέο.  
 
 7. Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 
νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε 
φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο:  
 
  α. Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη 
δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο 
(4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.  
 
  β. Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ 
δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή 
δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο. 

 
Άξζξν 9ν 

Σξφπνο Τπνβνιήο θαη χληαμεο Πξνζθνξψλ-Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο-
Γιψζζα-Λνηπά ηνηρεία (άξζξα 92 έσο 96 ηνπ Ν.4412/16)  

 

 1. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

 

 2. Σα έγγξαθα πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά γίλνληαη δεθηά 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14. Δηδηθά ηα ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη 

απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.1497/84. Δηδηθά 

ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 

απφ πξφζσπν θαηά λφκνλ αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 
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 3. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη: 

 

  α. Όζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

  β. Όζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα. 

 

  γ. Όζεο πεξηέρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, φπσο 

ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο. 

 

  δ. Όζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 

 4. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη: 

 

  α. Όζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα.  

 

   β. Όζσλ ε ηηκή θαη’ είδνο ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ην είδνο κε Α/Α 4  φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ 

Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
  γ. Όζεο αθνξνχλ κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο πνπ νξίδεη ε 
δηαθήξπμε. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ή κέξνο 
ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, αιιά ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο θαη 
γηα ην ζχλνιν ησλ  εηδψλ κε Α/Α 1,2,3 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο 
ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.. Τπνρξενχληαη επίζεο λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο 
(πνζφηεηεο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) γηα φια ηα είδε γηα ηα νπνία ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά. 

   

 5. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εηο απινχλ θαη ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν, απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

6. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη αθφινπζεο 

ελδείμεηο: 

  

α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). 

 

β. Σελ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ).  

 

γ. Σνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο. 
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δ. Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ηνπ Τπ’ Αξίζκ. 11/2020 πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ. 

 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο [επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ζε πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινχλ, θαζψο 

θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)]. 
 
  7. Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο (3) παξαθάησ 
αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ θέξεη ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά:  
 
   α. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» (Άξζξν 
93 Ν.4412/16), ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 
 
   (1) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) σο ην 
ππφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία 
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ. πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν «7ν» παξνχζαο 
 
  β. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (Άξζξν 94 
Ν.4412/16) ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηεο Γηαθήξπμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα πεξηέρεη, επί πνηλή απφξξηςεο: 
   
   (1) Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ 
αξκφδηα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/07 (ΦΔΚ Α’95/2007) θαη ηελ ππ’αξίζκ. Τ1γ/Γ.Π./ 
νηθ.96967/8-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπ.Τγείαο (ΦΔΚ Β’2718/2012). ε πεξίπησζε πνπ ν 
ζπκκεηέρσλ δε δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. θαη 
ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004, ζα πξνζθνκίδεη Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ 
νπνία ζα βεβαηψλεη φηη δελ εθηειεί εξγαζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηα αλσηέξσ Άξζξα. 
 
   (2) Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ θαηά ην δηεζλέο Πξφηππν ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν Πξφηππν 
βαζηζκέλν ζηηο Αξρέο ηνπ HACCP. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ 
παξαγσγή, παξαζθεπή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε ή/θαη εκπνξία ησλ 
πξντφλησλ, λα έρεη εθδνζεί απφ θνξέα   πηζηνπνηεκέλν   απφ  ην  Δζληθφ  χζηεκα  
Γηαπίζηεπζεο  (Δ.Τ.Γ.)  ή   άιιν  επξσπατθφ νξγαληζκφ δηαπηζηεχζεσλ ρψξαο-κέινπο 
ηεο Δ.Δ., λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε 
πεξίπησζε ιήμεο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα 
ππνρξενχηαη, επί πνηλή έθπησζεο, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ηνπ. 
 
   (3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε νρήκαηα 
απηνδχλακνπ ςχμεσο ή θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα νπνία ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε 
Καηαιιειφηεηαο Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά 
ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο 
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Ορήκαηνο Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, γηα 
ην θάζε φρεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο 
ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία, ππεχζπλε δήισζε κε ηα ζηνηρεία 
ηεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο (ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θαηαζέηεη 
ηελ πξνζθνξά).  
 
   (4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία βεβαηψλνπλ φηη, γηα ηπρφλ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή/θαη εκπνξία ηνπ πξντφληνο, ζα ελεκεξψλνπλ 
ηελ Τπεξεζία ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ αιιαγή. Δπηζεκαίλεηαη φηη, αξκφδηα Δπηηξνπή 
ηεο Τπεξεζίαο ζα πξνβαίλεη ζηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ απηέο θξηζνχλ κε απνδεθηέο, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16 ζπλέπεηεο. 
 
   (5) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ ηεο ΠΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γηα έιεγρν, παξέρνληαο θάζε δηεπθφιπλζε-
δηεπθξίλεζε πνπ αθνξά ζην ηειηθφ πξντφλ θαη φιε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ 
πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ έσο ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ. Ο έιεγρνο ζα αθνξά ζηελ 
ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
   (6) Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, νη ζπκκεηέρνληεο, αλαιφγσο ηεο 
ηδηφηεηάο ηνπο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάινπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 
    (α) Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
παξαγσγνχ (εξγνζηάζηα ή εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο εηδψλ), Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ 
νπνία: 
 
     1/ Θα βεβαηψλνπλ φηη ε Δπηρείξεζή ηνπο είλαη 
θαηαρσξεκέλε ζηνπο Δζληθνχο Καηαιφγνπο Δγθεθξηκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τπ. 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) ή ζηνπο αληίζηνηρνπο Καηαιφγνπο ησλ 
ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη φηη δε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο έγθξηζήο 
ηεο. 
 
     2/ Θα δειψλνπλ ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηεο 
Δπηρείξεζεο πνπ αθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα 
Άξζξα 6 θαη 8 ηνπ ΠΓ 79/07. 
 
    (β) Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πνπ έρνπλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ εκπφξνπ: 
 
     1/ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ 
Ν.1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία δειψλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
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πξνκεζεπηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Τπεξεζίαο ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ ή πξνκεζεπηψλ, ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ 
νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε. 
 
     2/ Τπεχζπλε δήισζε ησλ εκπφξσλ θαη ησλ 
παξαγσγψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ, 
κφλν εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο είλαη εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, κε ηελ νπνία: 
 
      α/ Θα βεβαηψλνπλ φηη ε Δπηρείξεζή ηνπο είλαη 
θαηαρσξεκέλε ζηνπο Δζληθνχο Καηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τπ. 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) ή ζηνπο αληίζηνηρνπο Καηαιφγνπο ησλ 
ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη φηη δε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο ηεο έγθξηζήο 
ηεο. 
 
      β/ Θα δειψλνπλ ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηεο 
Δπηρείξεζεο πνπ αθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα 
Άξζξα 6 θαη 8 ηνπ ΠΓ79/07. 
 
      γ/ Θα βεβαηψλνπλ φηη ζα πξνκεζεχνπλ ην 
ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα είδε ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
      δ/ Θα δειψλνπλ φηη επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε 
πξφζβαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΠΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γηα έιεγρν, 
παξέρνληαο θάζε δηεπθφιπλζε-δηεπθξίλεζε πνπ αθνξά ζην ηειηθφ πξντφλ θαη φιε ηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ έσο ηελ ηειηθή δηάζεζε 
ηνπ. Ο έιεγρνο ζα αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
    3/ ε πεξίπησζε εηζαγσγήο εηδψλ θνηφπνπινπ απφ 
ηξίηε ρψξα, ηα ζπκβαηηθά πξντφληα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε Τγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
(ζηελ ειιεληθή γιψζζα) φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
     4/ Έγγξαθν ησλ εκπφξσλ θαη ησλ παξαγσγψλ πνπ 
ζπλεξγάδνληαη, εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο είλαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, κε ην 
νπνίν ζα βεβαηψλνπλ φηη ζα πξνκεζεχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή κε ηα είδε ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
   (7) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία δειψλεηαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 
  

(8) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία δειψλεηαη ζπκκφξθσζε πξνο φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 
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Τπεξεζίαο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ» ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνο φινπο 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
   (9) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνλ φξν: 
«ε πεξίπησζε πεξάησζεο, εηέξαο, κε ην ίδην αληηθείκελν, δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ 
θνξέα ησλ ΔΓ επ’ σθειεία ΑΒ Γεθέιεηαο, ε ζχκβαζε ιχεηαη κνλνκεξψο, κεηά απφ 
έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ έλλνηα ηεο πεξάησζεο 
εκπεξηέρεηαη θαη ε πξάμε ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο κε ην ίδην αληηθείκελν ζχκβαζεο. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη ην γεγνλφο ρσξίο θακία αμίσζε απφ κέξνο ηεο 
Τπεξεζίαο.» 
 
   (10) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.Γ 1400/73 θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή 
έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απφζηξαηνπο 
αμησκαηηθνχο πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ζηελ ελέξγεηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 
 
   (11) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 4 ηνπ Ν.1599/86, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ε νπνία εθδίδεηαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξψλ, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή 
ή ΚΔΠ, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 
2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξαγξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ Ν.2939/2001 
 
   γ. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (Άξζξν 95 
Ν.4412/16), ν νπνίνο πεξηέρεη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ Πξνζζήθε «2» ηνπ παξφληνο θαη επξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΑ καδί 
κε ηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο),  ππνγεγξακκέλν, ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ λφκηκν/-νπο 
εθπξφζσπν/-νπο ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ζπκπιεξσκέλν σο εμήο: 
 

   (1) Με ην εληαίν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα είδε κε 
Α/Α 1,2,3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) 
πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ην νπνίν ζα 
αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ 
αλαγξαθφκελνπ πνζνζηνχ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζνζηφ 
νινγξάθσο. ηε δηακνξθσζείζα ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ έθπησζεο, ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ. 
Δπηπξφζζεηα, φια ηα έμνδα παξάδνζεο, κεηαθνξάο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ζην ρψξν 
πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα 
ηα είδε κε Α/Α 1,2,3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ε ηηκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη βάζεη 
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ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πξνζθεξζέλ εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 

  (2) Με ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ γηα ην είδνο κε Α/Α 4 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη’ είδνο, ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη’ 

είδνο πξν θαη κε ΦΠΑ. Όιεο νη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε επξψ, επηηξέπνληαη δε κέρξη δχν 
δεθαδηθά ςεθία ζηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ 
θξαηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, φια ηα έμνδα παξάδνζεο, κεηαθνξάο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 
είδνπο, ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία επηβαξχλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνζθεξζείζα ηηκή γηα θάζε είδνο ζα παξακείλεη 
ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
   (3) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ 
ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο είηε 
απφ φινπο ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ είηε απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο. 
 
   (4)  ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 
0,13468% σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 
ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά 
ππέξ ΟΓΑ.     

  
   (5) Δπηζεκαίλεηαη φηη απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 
      
     (α) Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα.  
 
     (β) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή πξνζθνξάο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
     (γ) Ζ ηηκή θαη’ είδνο ηεο ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο 
ζχκβαζεο γηα ην είδνο κε Α/Α 4 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ 
Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη’ είδνο .  

 
     (δ) Γελ δίλεηαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο γηα ηα είδε κε Α/Α 
1,2,3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα 
δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 
     (ε) Γελ αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ή ζηελ νπνία 
νξίδεηαη ρξφλνο ηζρχνο κηθξφηεξνο απφ ηνλ δεηνχκελν ζην άξζξν 11 ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Β» ηεο δηαθήξπμεο. 
     (ζη) Θέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο ή πνζνζηνχ 
έθπησζεο. 
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   (6) Δπηζεκαίλεηαη αθφκα φηη : 
      
     (α) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή 
πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη 
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ 4 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
     (β) Οπνηαδήπνηε δηεπθξηληζηηθή αλάιπζε ππνινγηζκνχ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ηέινο ηνπ αλσηέξσ εληχπνπ. 
 
     (γ) Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο, 
νη δε πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ 
αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζθέξνληα. 
 
     (δ) Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ 
δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν, ν 
νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα θαη αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε 
θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
     

Άξζξν 10ν  
Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

 
  1. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα.  
 
  2. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ 
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Δλαιιαθηηθέο 
πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη. 
 
  3. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ 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 ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/16.  
 
  4. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο γηα ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δελ 
έρνπλ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή νη 
εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ δελ έγηλαλ απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 
ηνπ Ν. 4412/16.  
 
  5. Σέινο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ππφ αίξεζε. 
        

Άξζξν 11ν 

Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ 
 

  1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ νγδφληα 
(180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο, απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 
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  2. Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ΔΝΣΤΠΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (Πξνζζήθε 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο). 
 
  3. Γηα ηπρφλ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16. 
 

Άξζξν 12ν 

Δλζηάζεηο  

 
 1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο 
παξάιεηςεο.  
 
 2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/16, εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε 
πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε 
ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη 
εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ 
αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
 
 3. 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, δειαδή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
 
 4. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ 
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
 
 5. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο 
θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή 
ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 18/89 (Α΄ 8).  
 
 6. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή 
πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο 
πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο.  
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 7. Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο 
αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ Π.Γ. 18/89 (Α΄ 8). 
 

Άξζξν 13ν 

Απνζθξάγηζε-ηάδηα Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (Άξζξα 86, 96, 100, 102 θαη 117 παξ 
2 ηνπ Ν.4412/16) – Ιζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16): 

 
 1. Έλαξμε δηαδηθαζίαο:  

 
  α. Ζ αξκφδηα ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα.  
 
  β. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε 
θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.  
 
  γ. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ 
ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 
Οη παξηζηάκελνη ζηελ δηαδηθαζία επηδεηθλχνπλ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν 
έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.  
 
 2. Σα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο:  

 
  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη δε απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ) φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν. 
 
  β. Ζ ΔΓΓ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  
 
  γ. ηε ζπλέρεηα ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αμηνινγνχληαη κφλν 
νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
  δ. Αθνινχζσο, ε ΔΓΓ ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη γηα ηελ απνδνρή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα 
θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 
 
  ε. Δλ ηέιεη ε ΔΓΓ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη 
αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 
αηηηνινγεκέλα ηελ απφξξηςε ή ηελ απνδνρή ηνπο, ηελ θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
κεηνδνζίαο ησλ πξνζθνξψλ, βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 
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  ζη. Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 
πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, σο θαησηέξσ: 
 

 (1) Γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2,3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ 
Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο 
ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
 (2) Γηα ην είδνο κε Α/Α 4 φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1 ησλ 

Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη’ 
είδνο. 

  
  δ. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο) ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο ΔΓΓ θαη παξνπζία ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαηαγξάθνληαη ζην σο 
άλσ πξαθηηθφ.  
 
  ε. Σα σο άλσ βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ 
κπνξνχλ (θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΓΓ) λα θαηαγξαθνχλ θαη ζε έλα (1) εληαίν πξαθηηθφ. 
 
 3. Δπηθχξσζε απνηειεζκάησλ: Σα πξαθηηθά (ή ην εληαίν πξαθηηθφ) κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ (3) αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κηα απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 
17 ηεο παξνχζαο. 
  

Άξζξν 14ν 

Πξφζθιεζε γηα Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο (Άξζξν 103 Ν.4412/16) 
 

 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα 
δειψζεθαλ ζηα Μέξε ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV ηνπ ΣΔΤΓ.  
 
 2. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά παξαηίζεληαη ζην επφκελν άξζξν.  
 
 3. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 
νπνίνο παξαδίδεηαη ζηε γξακκαηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ιακβάλνληαο ηνλ αληίζηνηρν 
αξηζκφ πξσηνθφιινπ).  
 
 4. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο 
ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη 
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φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
 
 5. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη 
ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ 
λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ησλ Μεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ Μεξψλ IV.Α, IV.Β θαη IV.Γ ηνπ ΣΔΤΓ, ηφηε 
εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 
4412/16.  
 
 6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔΓΓ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (πξβι. άξζξν 
105 ηνπ Ν. 4412/16).  
 
 7. Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ αιιά θαη ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 
 

Άξζξν 15ν   
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο (Απνδεηθηηθά Μέζα) (Άξζξν 80 Ν.4412/16) 

 

  1. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα 
ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο εληφο ηεο σο άλσ ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, είλαη ηα εμήο:  
 
   α. Όζνλ αθνξά ηνπο ΛΟΓΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ:  
 
    (1) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζηα Μέξε ΗΗ.Α & ΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ ηνπ 
ΣΔΤΓ, ππνβάιινληαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 
ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο 
νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 
κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
    (2) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη 
απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Σν παξφλ 
δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, 
παξ.3.α(1) ηεο παξνχζαο θαη γίλεηαη απνδεθηφ εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  
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    (3) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πεξίπησζε 
άξζξνπ 7 παξ.3.α.(2) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο:  
 
     (α) Γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα 
ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην.  
 
     (β) Γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή 
λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε).  
 
     (γ) Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά 
πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
ή ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104, παξ. 1 ηνπ 
Ν.4412/16. Γηα απηφ ην ιφγν, νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ 
εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα 
θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ 
εθφζνλ αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη. 
 

   - Σα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα – 
πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. ε 
πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ηνπ άξζξνπ 7.7.β ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαη θαη γηα ηνλ 
ππεξγνιάβν.  
 
    (4) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα):  
 
     (α) Γηα ηελ πεξίπησζε 3.α.(4) ηνπ άξζξνπ 7, ήηνη γηα ηε κε 
αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2. ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ Ν. 4412/16, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο, φπσο 
απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, φηη (ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο. 
 
     (β) Γηα ηελ πεξίπησζε 3.α.(3) ηνπ άξζξνπ 7, ήηνη γηα ηελ κε 
παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην εδάθην γ΄ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16, θαη κέρξη λα 
θαηαζηεί εθηθηή απφ ηνλ ΔΠΔ ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ έρνπλ 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/16, ρσξίο λα 
απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ.  
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    - Σα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
– πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. 
 
   β. Όζνλ αθνξά ηα ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ: Γηα φζα 
δειψζεθαλ ζην Μέξνο IV.Α ηνπ ΣΔΤΓ, (Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο), ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ Βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθφ, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε).  
 
  2. Ο ρξφλνο έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ αλαιχεηαη ζην κε 
αξηζκφ πξση 2210/19-04-2019 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ππφ ζηνηρεία ΑΓΑ: 66ΓΠΟΞΣΒ-
Ε9Κ.  
 
  3. Όπνπ ζην παξφλ άξζξν απαηηείηαη έλνξθε βεβαίσζε, νη ζρεηηθέο δειψζεηο 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηελ ίδηα, κία (1), έλνξθε βεβαίσζε. 
  

Άξζξν 16ν 

Δπηινγή Πξνζθέξνληνο θαη Καηάξηηζε χκβαζεο 
 
 1. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο, [ε νπνία ζα εληζρπζεί κε έλα (1) 
επηπιένλ κέινο ν νπνίνο ζα είλαη Αμθφο Τγεηνλνκηθνχ], πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο 
ελέξγεηεο: 
 
  α. Δμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κεηνδφηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ ηνπ κεηνδφηε ή νξηζκέλσλ εμ΄ απηψλ 
(δεηγκαηνιεπηηθά), θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, εθηφο απηψλ ησλ νπνίσλ νη 
εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο είλαη εθηφο Διιάδαο) πνπ έρεη πξνζθνκίζεη πιήξε θαη νξζά 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθή πξνζθνξά, κε επηηφπηεο επηζθέςεηο, γηα ηε 
δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο, ηελ εμέηαζε ησλ Πξψησλ θαη 
Βνεζεηηθψλ Τιψλ, θαζψο θαη ηελ πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ζην ρψξν ησλ Απνζεθψλ θαη 
ησλ Ορεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 
κηαο εθ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ ή αδπλακίαο ππνγξαθήο ζχκβαζεο απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ κεηνδφηε, ε αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα δηελεξγείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν 
κεηνδφηε, έσο ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
  β. χληαμε Έθζεζεο κε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηε ζρεηηθή βαζκνινγία, σο 
ην ππφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «4» θαη «5» ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, κε ηηο 
δηαπηζησζείζεο παξαηεξήζεηο θαη ηε ζρεηηθή βαζκνινγία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ ππ΄ αξίζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.9697/8-10-12 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
(ΦΔΚ Β΄ 2718/2012). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην επίπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεί κηα εηαηξεία σο 
απνδεθηή, είλαη ηα 650 κφξηα. 
   

2. Με ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ησλ σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ εθπιεξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε 
Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο (θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
κεηνδφηε), εθδίδεηαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηα 
ηπρφλ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο απφθαζεο. 
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 3. Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
έλζηαζεο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο Μνλάδαο επ’ απηήο, ε θαηαθπξσηηθή απφθαζε 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη πξνζθαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 4. Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Γ» ηεο δηαθήξπμεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή 
ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 5. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
παξνχζαο γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 

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

Άξζξν 17ν 
Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

 

 1. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4364/2016 (ΦΔΚ Α΄ 13) 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 ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ 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 

παξ. 1 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 ΦΠΑ, αθφκε θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα δελ ππεξβαίλεη ηειηθά ην πνζφ ησλ είθνζη 
ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ θαηά δχν (2) κήλεο 
ηνπιάρηζηνλ. 

 
3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
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4. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

 
5. 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. 

 
6. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

παξαηίζεηαη ζηελ Πξνζζήθε «3» ηεο παξνχζαο. 
 

Άξζξν 18ν 
Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο (άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/16) 

 

 1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε 
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο:  

 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

 
  β. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/16.  
 
  γ. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.  
 
  δ. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ 
ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ 
αλάζεζε αληηθείκελν.  

 
  ε. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  
 
  ζη. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε.  
 
  δ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  ε. Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 

2. Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο-εθαξκφδνληαη, θαηά 
πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 
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Άξζξν 19ν 

Υξφλνο Παξάδνζεο 
 

1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ εληφο 24 
σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο), αλεμάξηεηα 

απφ ην κέγεζνο απηήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα παξαηαζεί, 
κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Μνλάδαο, θαηά 24 επηπιένλ ψξεο. 

 
2. Οη εθάζηνηε παξαγγειίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Μνλάδσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη εηέξσλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε επνρηθφηεηα, νη 
πεξίνδνη ενξηψλ θαη λεζηείαο θιπ. 

 
Άξζξν 20ν 

Παξάδνζε – Παξαιαβή Τιηθψλ 
      

1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε έμνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε 
ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθνδνζίαο, είηε ζηηο Λέζρε Αμθψλ, ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί 
απφ ηελ θάζε Μνλάδα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ Γεπηέξα έσο θαη 
Παξαζθεπή). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δεηεζεί ε παξάδνζε πξντφλησλ 
άββαην, Κπξηαθή ή αξγίεο.  

 
2. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο 

θάζε Μνλάδαο, παξνπζία Ηαηξνχ ή Κηεληάηξνπ θαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε 
ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθίεο δηαηάμεηο: 
 
  α. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα έρεη εμνπζηνδφηεζε 
απφ ην γξαθείν Αζθάιεηαο γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηηο Μνλάδεο, λα είλαη θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηηο Μνλάδεο πξνζσπηθφ 
ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο φηη δε ζα έρεη θακηά 
εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ, εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ θαη φηη ζα ηεξεί ηελ 
θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 
  γ. ε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 
 

Άξζξν 21ν 

Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
Δηδηθφηεξα: 
 
 α. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη κε ηελ έθδνζε ηξαπεδηθήο 
επηηαγήο απφ ηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο ΓΟΤ ΑΒ Γεθέιεηαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο, ζπγθεληξσηηθά γηα ηα ηηκνιφγηα θάζε κήλα, γηα ηηο πνζφηεηεο 
πνπ παξαδφζεθαλ, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ππφ ηνλ φξν φηη δελ 
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ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο 
πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 β. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ 
επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 
νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

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

    

   δ. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

 

   (1) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

 

 (2) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθπησζε ιφγσ ησλ 
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ). 

 

   ε. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
 
   ζη. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο (0,13468%), νη 
νπνίεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 
 
   (1) Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 375 
ηνπ Ν.4412/16. 
 
   (2) Τπέξ Υαξηνζήκνπ 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-
2014(ΦΔΚ Β’ 3335) Τ.Α. 
 
   (3) Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπψλ (ΑΔΠΠ) 0,06%, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ. Αξ.1191/14-
03-17 (ΦΔΚ Β΄ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
   (4) Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΑΔΔΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 6 ηεο ππ. Αξ.1191/14-
03-17 (ΦΔΚ Β΄ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
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 δ. Oη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ ζπλνιηθή θαζαξή ζπκβαηηθή αμία θαη 
παξαθξαηνχληαη εθάπαμ θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ ηηκνινγίνπ. 
 
   ε. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (ΦΔ) 
ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ κεηά ηελ 
αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 
Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014. 
 
 ζ. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
 

 2. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα έρνπλ σο θάησζη: 
 
 α. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ απφ ηα 
αξκφδηα Όξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνλ Κ.Σ.Π.. 
   
 β. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ, εθδνζέλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε 
εκεξνκελία έθδνζεο φρη λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
 γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ηηο 
εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
   
 δ. Λνηπά πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά (ελδεηθηηθά έιεγρνη απφ ην Υεκείν, ζε 
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ 
πξντφληνο). 

 
Άξζξν 22ν 

Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

 
1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη έγθξηζεο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
   
  α. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
   (1) Αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ – ειιείςεηο πξντφλησλ. 
 
   (2) Υξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 
 
   (3) Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο 
εμέηαζεο, ή ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο πέξαλ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ ζηελ 
αληηθαηάζηαζε απηψλ. 
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   (4) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο. 
 
   (5) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο, ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
   (6) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο, 
 

επηβάιιεηαη 
 
       ▬ Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν  1.000,00€. 
 
       ▬ Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν  1.500,00€. 
 
       ▬ Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν   2.000,00€. 
 
       ▬ Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
     β. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε (κε ηνμηθέο νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θιπ.), ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΚΣΠ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, επηβάιιεηαη: 
 
   (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (€ 
5.000,00). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ θαη ζην 
ΓΔΑ/ΓΤΓ, ελψ δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ δηνξζψζεηο θαη δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ 
ελεξγεηψλ κε αλάινγν απνδεηθηηθφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα 
κεζνιαβήζεη, ε Τπεξεζία κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη ηα απαηηνχκελα πξντφληα απφ άιινλ 
πξνκεζεπηή.  
 
   (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε, έθπησζε. 
 
 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. 
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 5. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 
ηνπ Ν.4412/16. 

 
Άξζξν 23ν  

Γηελέξγεηα Διέγρσλ – Γεηγκαηνιεπηηθψλ Δμεηάζεσλ 
 

 1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
είλαη ππεχζπλα  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ 
εηδψλ (κε ζπκκεηνρή ππνρξεσηηθά, Αμθνχ Δηδηθφηεηαο Τγεηνλνκηθνχ), δχλαηαη λα 
πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή (θαζψο θαη ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ/παξαγσγψλ ηνπ), ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή 
ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ηνπο ρψξνπο θαη ηα είδε παξαζθεπήο – 
ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ζηε δηάζεζε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο 
Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε πγεηνλνκηθή ηνπο θαηαιιειφηεηα. 
 

3.   Δπίζεο, ε Τπεξεζία θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία 
ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
     
    α.   Μηθξνβηνινγηθφ 
     
    β.   Υεκηθή Αλάιπζε. 
   
   γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε. 
 

4.   Σν θφζηνο ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ απηψλ ζα βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή, αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο. 
 
 5. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ ΚΣΠ θαη ζηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 
Ννκνζεζία Σξνθίκσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 214 ηνπ Ν.4412/16, πεξί «Γείγκαηα – 
Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο Δμεηάζεηο». 

 
Άξζξν 24ν 

Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 
 

 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 
πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/16. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 
ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 
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εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
 
 2. Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο, δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε 
ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο 
ησλ ζρέζεσλ απηψλ.  
 
 3. Ζ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ηελ 
πιήξε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ζηνλ 
ηξφπν πιεξσκήο ζα πεξηγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ αλαδφρνπ θαη αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

 
Άξζξν 25ν 

 Καηαγγειία ηεο χκβαζεο 
 

  Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:  
 
  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/16, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο.  
 
  β. Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε 
κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο.  
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, 
ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 
Άξζξν 26ν 

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. 
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3. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 
 
 

 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 

Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ & 
Σξνθνδνζίαο 

Αζκρνο (Ο) Αληψληνο Βαζηιάθεο   
Γηεπζπληήο ΓΟΤ ΑΒ Γεθέιεηαο 

 

  
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 

«1» Τπφδεηγκα ΣΔΤΓ 
«2» Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
«3» Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο 
«4» Φχιιν Δπηζεψξεζεο Βηνκεραληψλ – ηξνθίκσλ – θαη θχιιν βαζκνινγήζεσο 
επηζεσξήζεσο βηνκεραληψλ – ηξνθίκσλ   
«5» Φχιιν επηζεσξήζεσο αληηπξνζψπσλ – κεηαπσιεηψλ θαη θχιιν βαζκνινγήζεσο 
επηζεσξήζεσο αληηπξνζψπσλ – κεηαπσιεηψλ
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ΠΡΟΘΖΚΖ «1» 
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Β”  
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 
 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΤΓ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) και 79Α του Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με άρκρο 

107 παρ. 13 του Ν.4497/17] 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

ανάκεςθσ 

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

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΑΕ/ΔΟΤ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *77043] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΣΓΑ1010 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ανκςγόσ (Ο) Ανδρζασ Κραισ 

- Σθλζφωνο: 2108191264 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dapdoy@gmail.com 

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

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

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

CPV): Προμικεια Νωπϊν και Κατεψυγμζνων Κοτόπουλων προσ κάλυψθ αναγκϊν τροφοδοςίασ 

Μονάδων ΑΒ Δεκζλειασ και 2ου ΑΚΕ  

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: - 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : προμικεια 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - 

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

 

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

ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ & 
ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

                                                
1
  Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

2
  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.  
 Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 
 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο 
εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο 
απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/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 

κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ4; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

                                                
3
  Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

4
  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 εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

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

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

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

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

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

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

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

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

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

                                                
5
  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 καταδίκεσ6 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7· 

2. δωροδοκία8  9 · 

3. απάτθ10 · 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ11 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ12 · 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 13. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου14 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

                                                
6
  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. 
7
  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). 
8
  χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

9
  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). 
10

  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 νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 
11

  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. 
12

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

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
13

  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

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

θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
14

  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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ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+15 

Εάν ναι, αναφζρετε16: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17  

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
18; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν19: 

*……+ 

  

                                                
15

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
16

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17

  Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18

  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) 
19

  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 

αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; 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 ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 22 

                                                
20

  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). 
21

  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 
22

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

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου23; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ 
24: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ25  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

                                                
23

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

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
24

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

ΔΔ 2016/7) 
25

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

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[] Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 27, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

                                                
26

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

68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
27

  Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
28

  Πξβι άξζξν 48. 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

                                                
29

  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 

  

ΑΔΑ: ΩΒΥΒ6-ΗΛ9
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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 V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

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

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

αναφζρονται30, εκτόσ  εάν : 

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

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

δωρεάν31 

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

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

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

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

 
Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο  

       Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ  
 & Σξνθνδνζίαο     

                                                
30

  Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
31

  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. 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «2» 
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Β”  
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:  
ΑΦΜ:       
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: 
 

1. Τπφδεηγκα Πίλαθα γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2,3 φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο 
ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 
 

 
 
 
 

…………………….. 
θξαγίδα Πξνκεζεπηή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
& ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 

Α/Α 
Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 
CPV 

Δλδεηθηηθφο 
Κσδηθφο Γειηίνπ 

Πηζηνπνίεζεο 
Σηκψλ Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο 

Πνζφηεηα ζε θηιά 
Πνζνζηφ 

έθπησζεο % 

Πνζνζηφ έθπησζεο 
Οινγξάθσο 

 (ηνηο εθαηφ) 

 

ΦΠΑ  

(%) 

1        

2      

3      
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2. Τπφδεηγκα Πίλαθα γηα ην είδνο κε Α/Α 4 φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 1 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 
θαη’ είδνο. 

 

 
 
 
 

…………………….. 
θξαγίδα Πξνκεζεπηή 

 
Παξαηεξήζεηο: 

1. Ζ αλσηέξσ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ πνζνζηνχ 
0,13468% θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4% (γηα πιηθά), πνζά ηα 
νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ θαηά ηελ εμφθιεζε. 
 

2. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά έμνδα: 
  
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ – 
δνθηκψλ θαη ινηπά έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή 
Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο. 
 
  β. Όια ηα έμνδα πηζηνπνίεζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιίζεσλ, 
θαζψο θαη φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή 
θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ. 
 

3. Ηζρχο πξνζθνξάο : Δθαηφλ Ογδφληα (180) εκέξεο.  
 

 
Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 

Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ 
& Σξνθνδνζίαο 

 

 

Α/Α 
Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 
CPV Πνζφηεηα 

Σηκή αλά ΜΜ ρσξίο 
ΦΠΑ (€) 

πλνιηθή Αμία 
ρσξίο ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (%) 
πλνιηθή 
Αμία κε 
ΦΠΑ (€) 

4        
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3» 
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524   
   

 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 

Δθδφηεο ……………………. (πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο:  ……………… 
Πξνο: ………………………(πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο)  
 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. …… πνζνχ …………………….. (νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο) 
επξψ. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ………………. (νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο).  
Τπέξ ηνπ: 
(i) {ζε πεξίηπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ}: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ………………, 
ΑΦΜ: …………………………(δηεχζπλζε) …………………………………… 
(ii) {ζε πεξίηπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ}: (πιήξε επσλπκία) ………………, ΑΦΜ: 
…………………………(δηεχζπλζε) …………………………………… 
(iii) {ζε πεξίηπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο}: ησλ θπζηθψλ/λνκηθψλ πξνζψπσλ  

α) (πιήξε επσλπκία) ………………, ΑΦΜ: …………………………(δηεχζπλζε) 
…………………………………… 

β) (πιήξε επσλπκία) ………………, ΑΦΜ: …………………………(δηεχζπλζε) 
…………………………………… 
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/ησλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ……….. (ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/ησλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε) ηεο ππ’ αξηζκ. ……/….. ζχκβαζεο «…………..» 

(ηίηινο ζχκβαζεο), ζχκθσλα κε ηελ …………… (αξηζκφ/εκεξνκελία) δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ ηεο ……….. (επσλπκία αλαζέηνπζαο αξρήο). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………………….(ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο). 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
 & ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 
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Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

…………………………………………… 

(ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ) 

 
 

Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 
Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ 

& Σξνθνδνζίαο 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «4» 
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Β” 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 

 
 
 

 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ – ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

 
 
ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ____________________________________________________ 
ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ______________________________________ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ________________________________________________ 
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ________________________________________________ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ____________________________________________ 
ΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
 α.________________________________________________________________ 
 β.________________________________________________________________ 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ________________________________________(νινγξάθσο) 
ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 α. (εθδίδνπζα αξρή) _____________________(εκεξνκ. Έθδνζεο)_____________ 
 β. ηζρχο άδεηαο κέρξη ________________________________________________ 
   
ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ 
 α. Αζηπθηεληαηξηθή Τπεξεζία__________________________________________ 
 β. Αζηηαηξηθή Τπεξεζία_______________________________________________ 
 γ. Άιιεο αξρέο (Γεκφζηεο – ηξαηησηηθέο)_________________________________ 
 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
 α._______________________________________________________(Πξφεδξνο) 
 β.____________________________________________________________ 
 γ._____________________________________________________________ 
 δ.___________________________________________________________(κέιε) 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ_____________________________________________ 
ΓΗΑΣΑΓΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ__________________________________________________ 
 
 
 
ΖΜΔΗΧΖ : 

ηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη  Τγεηνλνκηθφο Αμθνο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
& ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ 

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πεγέο κνιχλζεσο     
έμσ απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο. 

Δπηζεσξήζηε ζε κηα ινγηθή αθηίλα 
πεξίπνπ 250 κέηξσλ απφ ηηο θχξηεο 
εγθαηαζηάζεηο γηα: 
•Καηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλε 

  

•Βηνκεραλίεο πνπ κνιχλνπλ   

•Ληκλάδνληα λεξά   

•Μεηεσξνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

  

•Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο δψσλ   

•Αλνηθηέο απνρεηεχζεηο   

•Αθάιππηα ζθνππίδηα   

•Πεξίθξαμε απιήο   

2. Τγηεηλή ηεο απιήο        
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

•Μέγεζνο ηεο απιήο   

•Καηάζηαζε επηθάλεηαο εδάθνπο   

•Ληκλάδνληα λεξά   

•Αλνηθηέο απνρεηεχζεηο   

•Αθάιππηα ζθνππίδηα   

•Καζαξηφηεηα ηεο απιήο   

•Πξνζηαζία θαηά εληφκσλ   

•Καηαπνιέκεζε πηελψλ   

ΚΣΙΡΙΑ 

   3. Γάπεδα,  Παηψκαηα    
       θαη Οξνθέο 

•Λεία ηνηρψκαηα   

•Ρσγκέο   

•Καζαξηφηεηα   

•πρλφηεηα θαη επάξθεηα θαζαξηφηεηνο 
θαη    απνιπκάλζεσο 

  

•Πξνζηαζία απφ ηπηάκελα έληνκα   

•Μέηξα ειέγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απηνκαηηζκφο ζηηο πφξηεο   

•Μέζα θαζαξηζκνχ   

•Υξήζε αλεπεμέξγαζηνπ ακηάληνπ   

•ρεηηθέο επηγξαθέο θαη ζήκαηα   

4. Αεξηζκφο •Δπάξθεηα κεραληθνχ θπζηθνχ αεξηζκνχ   

•Φίιηξα   

•Κιηκαηηζκφο   

5. Φσηηζκφο 
•Καηαιιειφηεηα θσηηζκνχ   

•Δπάξθεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ   

•Δπάξθεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ   

   

6. Παξνρή λεξνχ 
•Πξνέιεπζε λεξνχ   

•Πνζηκφηεηα   

•Κξχν λεξφ   

•Εεζηφ λεξφ   

•Μνξθή επεμεξγαζίαο   
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ  

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

 
7. Σνπαιέηεο 

•Αξηζκφο δηαζεζίκσλ – ηχπνη   

•Γάπεδα – ηνηρψκαηα   

•ηεγλσηήξηα ρεξηψλ   

•Δμαεξηζκφο   

•Καζξέπηεο   

•Φσηηζκφο   

•Απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα   

•Παξνρέο λεξνχ, επάξθεηα, δηαλνκή.   

•απνχλη   

•Υαξηί ηνπαιέηαο   

•Δπηθνηλσλία κε ηνπο ρψξνπο W.C.   

•Δλδηάκεζνο αεξηδφκελνο ρψξνο    

•Αλεμαξηεζία ζε επθνιίεο θαζαξηφηεηνο   

•Δπηγξαθέο θαη ζήκαηα   

8. Απνρέηεπζε 
•Έιεγρνο γηα αλνηθηά ζεκεία ζην ζχζηεκα    
   απνρέηεπζεο 

  

•πλέρεηα απνρεηεχζεσο   

•Δπάξθεηα ιεηηνπξγίαο   

•Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο   

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 
9. Δπάξθεηα 
    εμνπιηζκνχ 

•Δπάξθεηα ζε θάζε ηδηαίηεξν αληηθείκελν  
 ζχκθσλα κε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο 
 ( θαζπζηεξήζεηο) 

  

•Δπηθάλεηα εξγαζίαο – ηχπνο   

•Όξγαλα ειέγρνπ   

 
10. πληήξεζε 
     εμνπιηζκνχ 

•Πεξηνδηθή ζπληήξεζε   

•Ηθαλφηεηα γηα επηζθεπή βιαβψλ   

•Ηθαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθψλ 
ή   
 κεραλεκάησλ 

  

11. πρλφηεηα θαη 
επάξθεηα 
θαζαξηφηεηαο θαη 
απνιπκάλζεσο 
κεραλεκάησλ 

•πρλφηεηα    

•Απνηειεζκαηηθφηεηα   

•Μέζνδνη   

   

12. Δθζπγρξνληζκφο 
      κεραλεκάησλ 

•Υξεζηκνπνίεζε ζπγρξφλσλ κεραλεκάησλ   

•Πξφγξακκα γηα κειινληηθφ εθζπγρξνληζκφ   

ΑΠΟΘΗΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ 

 
13. Απνζήθεο  
      πξψησλ πιψλ 

•Γπλαηφηεηα   

•Γάπεδν –ηνηρψκαηα-νξνθέο   

•Κνηλή απνζήθεπζε πξντφλησλ   

•Αεξηζκφο   

•Φσηηζκφο   

 

14. Απνζήθεο γηα ηα  

  ηειηθά  πξντφληα 

•πρλφηεηα θαη επάξθεηα  
   θαζαξηφηεηαο θαη  απνιπκάλζεσο 

  

•Μέηξα ειέγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απνζήθεπζε   

•Θεξκνθξαζία   

•Τγξαζία   

•Όξγαλα κέηξεζεο πγξαζίαο   
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•Όξγαλα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο   

15. Πξνέιεπζε 
      πξψησλ πιψλ 

•Γηαρσξηζκφο ησλ θαζαξψλ θαη κε ρψξσλ   

•Σαπηφηεηα πξψησλ πιψλ   

16. Δπηζεψξεζε ησλ 
     πξψησλ πιψλ θαηά 
     ηελ δηάξθεηα ηεο 
     παξαγσγήο 
(αιπζίδα παξαγσγήο) 

•πρλφηεηα   

•Αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ ζηέιλνληαη γηα 
   εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

  

•Δίδνο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο   

   

 
17. Δξγαζηεξηαθέο 
     εγθαηαζηάζεηο θαη 
     ππνζηήξημε 

•Δπάξθεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 
   εξγαζηεξίνπ 

  

•Όξγαλα   

•Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ    

•Σερληθφ πξνζσπηθφ   

 
18. Τγηεηλή 
      πξνζσπηθνχ 

•Δπάξθεηα   

•Καηάζηαζε πγείαο πξνζσπηθνχ   

•Πξνζσπηθή πγηεηλή   

•Πεξηνδηθφο έιεγρνο βηβιηαξίσλ πγείαο   

•Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνχ  
  εθ’ φζνλ απαηηείηαη θαη ζπρλφηεηα 

  

•Καζαξηφηεηα θαη επθνιίεο ινπηξψλ  
 πιπζίκαηνο. 

  

•Πξνζηαηεπηηθφο ηκαηηζκφο.   

•Καζαξηφηεηα ηκαηηζκνχ.   

•Απνιπκαληηθά κέζα ρεηξψλ   

•Απηνκαηηζκνί απνιπκάλζεσο   

 
19. Μέζα  
      κεηαθνξάο 

•Δπάξθεηα ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ     
•πρλφηεηα θαζαξηφηεηαο – απνιχκαλζεο   

•Μεηαθνξηθή ηθαλφηεηα   

•Αξηζκφο ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ   

• Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο –  
  πγξαζίαο ρψξνπ κεηαθνξάο  

  

 
20. Ηθαλφηεηα  
εκεξήζηαο παξαγσγήο 

•Πνηα ε πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη ζηηο  
  εγθαηαζηάζεηο 
  α. ηεκάρηα ζε 24 ψξεο 
  β. ηεκάρηα ζε 12 ψξεο 

  

 
21. Γεληθέο  
     Παξαηεξήζεηο 

•Πξνεγνχκελεο απνδφζεηο   

•Θέζεηο ηεο βηνκεραλίαο   

•Βησζηκφηεηα   

•Δπάξθεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ   

•Δκπεηξία   

•Δπίβιεςε θαη δηνίθεζε   

•Αληηππξηθά κέηξα   

•Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ   

•Δπθνιίεο πξψησλ βνεζεηψλ   

•Κάζε άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ησλ 
επηηξνπψλ, απφ ηελ ζπλδξνκή ηνπ 
νπνίνπ εμαξηάηαη ε εκπξφζεζκε, άξηηα 
θαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ Τπεξεζία 
εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ. 
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Καηαγξάςηε ηα πξντφληα πνπ εθπξνζσπνχληαη: __________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Παξαηεξήζεηο:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Γεληθά ζρφιηα θαη ζπζηάζεηο : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________  

 
 

                 (Ζκεξνκελία)                  

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
  Ο        ΣΑ 
 ΠΡΟΔΓΡΟ        ΜΔΛΖ 
 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΔΙΧΗ : Όηαλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα αλαγξάθεηαη ε ιέμε  

«νπδέλ». 
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ΦΤΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΧ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ – ΣΡΟΦΙΜΧΝ 

ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_________________________________________________ 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ  __________________________________________________________ 
 
ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ__________________________________________ 

 

Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΘΜΟΗ ΜΟΝΑΓΔ 

          ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πεγέο κνιχλζεσο έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 10 Υ   

2 Τγηεηλή ηεο απιήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 12 Υ   

          ΚΣΙΡΙΑ 

3 Γάπεδα – ηνηρψκαηα 15 Υ   

4 Αεξηζκφο   6 Υ   

5 Φσηηζκφο   6 Υ   

6 Νεξφ 10 Υ   

7 Σνπαιέηεο 10 Υ   

8 Απνρέηεπζε   8 Υ   

          ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

9 Δπάξθεηα 18 Υ   

10 πληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 12 Υ   

11 πρλφηεηα θαη επάξθεηα θαζαξηφηεηνο θαη 
απνιπκάλζεσο ησλ κεραλεκάησλ 

11 Υ 
  

12 Δθζπγρξνληζκφο εμνπιηζκνχ 11 Υ   

          ΑΠΟΘΗΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

13 Απνζήθεο γηα πξψηεο χιεο 20 Υ   

14 Απνζήθεο γηα ηειηθά πξντφληα 14 Υ   

15 Πξνέιεπζε πξψησλ πιψλ   5 Υ   

16 Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο 34 Υ   

17 Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη ππνζηήξημε 33 Υ   

18 Τγηεηλή πξνζσπηθνχ 60 Υ   

19 Μέζα κεηαθνξάο 16 Υ   

20 Ζκεξήζηα ηθαλφηεηα παξαγσγήο 11 Υ   

21 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 11 Υ   

               πλνιηθή βαζκνινγία ζε κφξηα  
 
ΓΝΧΜΑΣΔΤΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ – ΜΖ ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
ΗΜΔΙΧΗ :   Όηαλ έλα ζέκα ειέγρνπ δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ηφηε δίδεηαη ν Βαζκφο 

2. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη δίθαην ηειηθφ αξηζκφ κνλάδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο. 
  
           

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
                      Ο                                                                                        ΣΑ 
              ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΜΔΛΖ 
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ΔΔΠΠΔΔΞΞΗΗΓΓΗΗΔΔΙΙ  

 Ζ θιίκαθα βαζκνινγήζεσο γηα θάζε παξάκεηξν είλαη ρσξηζκέλε ζε 
ηέζζεξηο βαζκίδεο σο αθνινχζσο : 
 0 = κε απνδεθηφ 
 1 = αλεπηζχκεην αιιά απνδεθηφ 
 2 = απνδεθηφ 
 3 = πνιχ απνδεθηφ 

 Οη επεμεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηα θξηηήξηα γηα βαζκνιφγεζε 

Βαζκφο 3 Πνιχ απνδεθηφ   – Τπνδεηγκαηηθή εγθαηάζηαζε 
      – Δμνπιηζκφο άξηηνο – πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – Γελ αλακέλνληαη ζθάικαηα 
      – Δληχπσζε αξίζηε 
 
Βαζκφο 2 Απνδεθηφ   – Ηθαλνπνηεηηθή εγθαηάζηαζε 
      – Ηθαλνπνηεηηθή Τγηεηλή 
      – Πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – χγρξνλνο εμνπιηζκφο 
      – Δληχπσζε θαιή – ιίαλ θαιή 
 
Βαζκφο 1 Αλεπηζχκεην   – Γεληθφ επίπεδν 
                      Αιιά απνδεθηφ  – Πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – Δμνπιηζκφο θιπ. 

– αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα βειηίσζε, αιιά 
δελ  είλαη απεηιή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 
Βαζκφο 0  Με απνδεθηφ   – Πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – Δμνπιηζκφο θιπ κε ζνβαξέο αηέιεηεο 

– Ζ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο ζα έκπαηλε ζε ακθηζβήηεζε. 
 

 Η απφδνζε ηνπ βαζκνχ 0 (κεδέλ) ζε κία απφ ηηο παξακέηξνπο θάλεη 
ηελ εγθαηάζηαζε ή βηνκεραλία κε απνδεθηή κέρξη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 
βειηηψζεηο. 
 Ζ επηηξνπή πνπ ζα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο ζα ζπκπιεξψζεη  ην θχιιν 
επηζεσξήζεσο Βηνκεραληψλ – Σξνθίκσλ κε ηελ θαηάιιειε βαζκνινγία αλαιπηηθά 
γηα θάζε αληηθείκελν ζέκαηνο.  
 Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 21 θαηεγνξηψλ (ζε αθέξαην αξηζκφ) ζα 
κεηαθεξζεί αληίζηνηρα ζην θχιιν βαζκνινγήζεσο πξνθεηκέλνπ κεηά ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία. 

Σν βαζκνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε ν  πςειφηεξνο 
δπλαηφο βαζκφο ησλ κνξίσλ λα είλαη 999. Σν επίπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο 
απνδεθηή κηα βηνκεραλία είλαη ηα 650 κφξηα (65%). 

 
 

Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 
Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ 

& Σξνθνδνζίαο 
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ΠΡΟΘΖΚΖ “5” 
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Β” 
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 
 

 
 
 

ΦΤΛΛΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ – ΜΔΣΑΠΧΛΗΣΧΝ 
 
 
ΟΝΟΜΑ_________________________________________________________________ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ________________________________________ΣΖΛ_________________ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ – ΜΔΣΑΠΧΛΖΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_____________________________ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ – ΜΔΣΑΠΧΛΖΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_____________________________ 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ – ΜΔΣΑΠΧΛΖΣΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ_____________________________ 
 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ________________________________________(νινγξάθσο) 
ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 α. (εθδίδνπζα αξρή)_____________________(εκεξνκ. Έθδνζεο)_____________ 
 β. ηζρχο άδεηαο κέρξη ________________________________________________ 
 
  
ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟ ΑΛΛΔ ΑΡΥΔ 
 α. Αζηπθηεληαηξηθή Τπεξεζία__________________________________________ 
 β. Αζηηαηξηθή Τπεξεζία_______________________________________________ 
 γ. Άιιεο αξρέο (Γεκφζηεο – ηξαηησηηθέο)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
 α._______________________________________________________(Πξφεδξνο) 
 β._____________________________________________________________ 
 γ._____________________________________________________________ 
 δ.___________________________________________________________(κέιε) 

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ_____________________________________________ 
ΓΗΑΣΑΓΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ__________________________________________________ 
 
 
 
ΗΜΔΙΧΗ :  
ηελ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη  Τγεηνλνκηθφο Αμθνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
& ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ  

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
1. Πεγέο κνιχλζεσο     
έμσ απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο. 

Δπηζεσξήζηε ζε κηα ινγηθή αθηίλα 
πεξίπνπ 250 κέηξσλ απφ ηηο θχξηεο 
εγθαηαζηάζεηο γηα: 
•Καηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλε 

  

•Βηνκεραλίεο πνπ κνιχλνπλ   

•Ληκλάδνληα λεξά   

•Μεηεσξνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

  

•Δγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο δψσλ   

•Αλνηθηέο απνρεηεχζεηο   

•Αθάιππηα ζθνππίδηα   

•Πεξίθξαμε απιήο   

 
2. Τγηεηλή ηεο απιήο        
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

•Μέγεζνο ηεο απιήο   

•Καηάζηαζε επηθάλεηαο εδάθνπο   

•Ληκλάδνληα λεξά   

•Αλνηθηέο απνρεηεχζεηο   

•Αθάιππηα ζθνππίδηα   

•Καζαξηφηεηα ηεο απιήο   

•Πξνζηαζία θαηά εληφκσλ   

•Καηαπνιέκεζε πηελψλ   

ΚΣΙΡΙΑ 

 
3. Γάπεδα,  Παηψκαηα θαη 
Οξνθέο 

•Λεία ηνηρψκαηα   

•Ρσγκέο   

•Καζαξηφηεηα   

•πρλφηεηα θαη επάξθεηα θαζαξηφηεηνο 
θαη    απνιπκάλζεσο 

  

•Πξνζηαζία απφ ηπηάκελα έληνκα   

•Μέηξα ειέγρνπ ηξσθηηθψλ   

•Απηνκαηηζκφο ζηηο πφξηεο   

•Μέζα θαζαξηζκνχ   

•Υξήζε αλεπεμέξγαζηνπ ακηάληνπ   

•ρεηηθέο επηγξαθέο θαη ζήκαηα   

 
4. Αεξηζκφο 

•Δπάξθεηα κεραληθνχ θπζηθνχ αεξηζκνχ   

•Φίιηξα   

•Κιηκαηηζκφο   

5. Φσηηζκφο 

•Καηαιιειφηεηα θσηηζκνχ   

•Δπάξθεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ   

•Δπάξθεηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ   

   

6. Παξνρή λεξνχ 

•Πξνέιεπζε λεξνχ   

•Πνζηκφηεηα   

•Κξχν λεξφ   

•Εεζηφ λεξφ   

•Μνξθή επεμεξγαζίαο   
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Α/Α 
ΘΔΜΑΣΑ  

ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 

ΠΑΡΑΣΖ-
ΡΖΔΗ 

ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΗΑ 

 
7. Σνπαιέηεο 

•Αξηζκφο δηαζεζίκσλ – ηχπνη   
•Γάπεδα – ηνηρψκαηα   
•ηεγλσηήξηα ρεξηψλ   
•Δμαεξηζκφο   
•Καζξέπηεο   
•Φσηηζκφο   
•Απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα   
•Παξνρέο λεξνχ, επάξθεηα, δηαλνκή.   
•απνχλη   
•Υαξηί ηνπαιέηαο   
•Δπηθνηλσλία κε ηνπο ρψξνπο W.C.   
•Δλδηάκεζνο αεξηδφκελνο ρψξνο    
•Αλεμαξηεζία ζε επθνιίεο θαζαξηφηεηνο   
•Δπηγξαθέο θαη ζήκαηα   

8. Απνρέηεπζε 

•Έιεγρνο γηα αλνηθηά ζεκεία ζην ζχζηεκα    
   απνρέηεπζεο 

  

•πλέρεηα απνρεηεχζεσο   
•Δπάξθεηα ιεηηνπξγίαο   
•Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο   

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 
9. Δπάξθεηα εμνπιηζκνχ 

•Δπάξθεηα ζε θάζε ηδηαίηεξν αληηθείκελν  
 ζχκθσλα κε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο 
 ( θαζπζηεξήζεηο) 

  

•Δπηθάλεηα εξγαζίαο – ηχπνο   
•Όξγαλα ειέγρνπ   

10.πληήξεζε εμνπιηζκνχ 

•Πεξηνδηθή ζπληήξεζε   
•Ηθαλφηεηα γηα επηζθεπή βιαβψλ   
•Ηθαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθψλ 
ή   
 κεραλεκάησλ 

  

11.πρλφηεηα θαη επάξθεηα 
θαζαξηφηεηαο θαη 
απνιπκάλζεσο 
κεραλεκάησλ 

•πρλφηεηα    
•Απνηειεζκαηηθφηεηα   
•Μέζνδνη   
   

12. Δθζπγρξνληζκφο 
      κεραλεκάησλ 

•Υξεζηκνπνίεζε ζπγρξφλσλ κεραλεκάησλ   
•Πξφγξακκα γηα κειινληηθφ εθζπγρξνληζκφ   

ΑΠΟΘΗΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

 
13. Απνζήθεο πξψησλ 
πιψλ 

•Γπλαηφηεηα   
•Γάπεδν –ηνηρψκαηα-νξνθέο   
•Κνηλή απνζήθεπζε πξντφλησλ   
•Αεξηζκφο   
•Φσηηζκφο   

14. Απνζήθεο γηα ηα 
      ηειηθά  πξντφληα 

•πρλφηεηα θαη επάξθεηα  
   θαζαξηφηεηαο θαη  απνιπκάλζεσο 

  

•Μέηξα ειέγρνπ ηξσθηηθψλ   
•Απνζήθεπζε   
•Θεξκνθξαζία   
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•Τγξαζία   

•Όξγαλα κέηξεζεο πγξαζίαο   

•Όξγαλα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο   

15. Πξνέιεπζε πξψησλ 
      πιψλ 

•Γηαρσξηζκφο ησλ θαζαξψλ θαη κε 
ρψξσλ 

  

•Σαπηφηεηα πξψησλ πιψλ   

16.Δπηζεψξεζε ησλ     
πξψησλ πιψλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο 
(αιπζίδα παξαγσγήο) 

•πρλφηεηα   

•Αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ ζηέιλνληαη γηα 
   εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

  

•Δίδνο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο   

   

 
17.Δξγαζηεξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη 
ππνζηήξημε 

•Δπάξθεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 
   εξγαζηεξίνπ 

  

•Όξγαλα   

•Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ    

•Σερληθφ πξνζσπηθφ   

 
18. Τγηεηλή πξνζσπηθνχ 

•Δπάξθεηα   

•Καηάζηαζε πγείαο πξνζσπηθνχ   

•Πξνζσπηθή πγηεηλή   

•Πεξηνδηθφο έιεγρνο βηβιηαξίσλ πγείαο   

•Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνχ  
  εθ’ φζνλ απαηηείηαη θαη ζπρλφηεηα 

  

•Καζαξηφηεηα θαη επθνιίεο ινπηξψλ  
 πιπζίκαηνο. 

  

•Πξνζηαηεπηηθφο ηκαηηζκφο.   

•Καζαξηφηεηα ηκαηηζκνχ.   

•Απνιπκαληηθά κέζα ρεηξψλ   

•Απηνκαηηζκνί απνιπκάλζεσο   

 
19. Μέζα κεηαθνξάο 

•Δπάξθεηα ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξψλ     

•πρλφηεηα θαζαξηφηεηαο – 
απνιχκαλζεο 

  

•Μεηαθνξηθή ηθαλφηεηα   

•Αξηζκφο ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ   

• Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο –  
  πγξαζίαο ρψξνπ κεηαθνξάο  

  

 
20. Ηθαλφηεηα εκεξήζηαο 
παξαγσγήο 

•Πνηα ε πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη ζηηο  
  εγθαηαζηάζεηο 
  α. ηεκάρηα ζε 24 ψξεο 
  β. ηεκάρηα ζε 12 ψξεο 

  

21.Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

•Πξνεγνχκελεο απνδφζεηο   

•Θέζεηο ηεο βηνκεραλίαο   

•Βησζηκφηεηα   

•Δπάξθεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ   

•Δκπεηξία   

•Δπίβιεςε θαη δηνίθεζε   

•Αληηππξηθά κέηξα   

•Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ   

•Δπθνιίεο πξψησλ βνεζεηψλ   

•Κάζε άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ησλ 
επηηξνπψλ, απφ ηελ ζπλδξνκή ηνπ 
νπνίνπ εμαξηάηαη ε εκπξφζεζκε, άξηηα 
θαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ Τπεξεζία 
εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ. 
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Καηαγξάςηε ηα πξντφληα πνπ εθπξνζσπνχληαη _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Παξαηεξήζεηο________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______  

 
Γεληθά ζρφιηα θαη ζπζηάζεηο  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                            (Ζκεξνκελία)                  

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
                      Ο                                                                                         ΣΑ 
              ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                               ΜΔΛΖ 
 
 
 
 
 
 
ΗΜΔΙΧΗ :  Όηαλ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «νπδέλ». 

– Διέγρνληαη νη παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ή πξνκεζεχνληαη νη 
αληηπξφζσπνη – κεηαπσιεηέο ηα αληίζηνηρα πξντφληα θαη επηζπλάπηνληαη ηα αλαιπηηθά 
θχιια επηζεψξεζήο ησλ φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα «Α» γηα θάζε παξαγσγηθή 
κνλάδα μερσξηζηά. 
– Οη αληηπξφζσπνη – κεηαπσιεηέο ζα απνξξίπηνληαη γηα ηα είδε πνπ παξάγνπλ 
παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί. 
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ΦΤΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΔΧ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ – 

ΜΔΣΑΠΧΛΗΣΧΝ 

 
ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ____________________________________________________ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ____________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ_____________________________________________ 

Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΘΜΟΗ ΜΟΝΑΓΔ 

          ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  1 Πεγέο κνιχλζεσο έμσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 10 Υ   

  2 Τγηεηλή ηεο απιήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 12 Υ   

          ΚΣΙΡΙΑ 

  3 Γάπεδα – ηνηρψκαηα 15 Υ   

  4 Αεξηζκφο   6 Υ   

  5 Φσηηζκφο   6 Υ   

  6 Νεξφ 10 Υ   

  7 Σνπαιέηεο 10 Υ   

  8 Απνρέηεπζε   8 Υ   

          ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

  9 Δπάξθεηα 34 Υ   

 10 πληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 35 Υ   

 11 πρλφηεηα θαη επάξθεηα θαζαξηφηεηνο θαη 
απνιπκάλζεσο ησλ κεραλεκάησλ 

25 Υ 
  

 12 Δθζπγρξνληζκφο εμνπιηζκνχ 11 Υ   

          ΑΠΟΘΗΚΔ – ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ – ΣΔΛΙΚΟ ΠΡΟΨΟΝ  

 13 Απνζήθεο  64 Υ   

 14 Τγηεηλή πξνζσπηθνχ 60 Υ   

 15 Μέζα κεηαθνξάο 16 Υ   

 16 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 11 Υ   

               πλνιηθή βαζκνινγία ζε κφξηα  

 
ΓΝΧΜΑΣΔΤΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ  ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ – ΜΖ ΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
ΗΜΔΙΧΗ :   Όηαλ έλα ζέκα ειέγρνπ δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ηφηε δίδεηαη ν Βαζκφο 

2. Απηφ ζα εμαζθαιίζεη δίθαην ηειηθφ αξηζκφ κνλάδσλ ζην θχιιν επηζεψξεζεο. 
 
            

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

                        Ο                                                                    ΣΑ 
                  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                         ΜΔΛΖ 
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ΔΠΔΞΗΓΗΔΙ 

 Ζ θιίκαθα βαζκνινγήζεσο γηα θάζε παξάκεηξν είλαη ρσξηζκέλε ζε 
ηέζζεξηο βαζκίδεο σο αθνινχζσο : 
 0 = κε απνδεθηφ 
 1 = αλεπηζχκεην αιιά απνδεθηφ 
 2 = απνδεθηφ 
 3 = πνιχ απνδεθηφ 

Οη επεμεγήζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη ηα θξηηήξηα γηα βαζκνιφγεζε 
Βαζκφο 3 Πνιχ απνδεθηφ   – Τπνδεηγκαηηθή εγθαηάζηαζε 
      – Δμνπιηζκφο άξηηνο – πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – Γελ αλακέλνληαη ζθάικαηα 
      – Δληχπσζε αξίζηε 
 
Βαζκφο 2 Απνδεθηφ   – Ηθαλνπνηεηηθή εγθαηάζηαζε 
      – Ηθαλνπνηεηηθή Τγηεηλή 
      – Πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – χγρξνλνο εμνπιηζκφο 
      – Δληχπσζε θαιή – ιίαλ θαιή 
 
Βαζκφο 1 Αλεπηζχκεην   – Γεληθφ επίπεδν 
                     Αιιά απνδεθηφ  – Πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – Δμνπιηζκφο θιπ. 

– αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα βειηίσζε, αιιά 
δελ  είλαη απεηιή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 
Βαζκφο 0  Με απνδεθηφ   – Πξαθηηθή εξγαζίαο 
      – Δμνπιηζκφο θιπ κε ζνβαξέο αηέιεηεο 

– Ζ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πξντφληνο ζα έκπαηλε ζε ακθηζβήηεζε. 

 Ζ απφδνζε ηνπ βαζκνχ 0 (κεδέλ) ζε κία απφ ηηο παξακέηξνπο θάλεη ηελ 
εγθαηάζηαζε ή βηνκεραλία κε απνδεθηή κέρξη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο βειηηψζεηο 
 Ζ επηηξνπή πνπ ζα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο ζα ζπκπιεξψζεη  ην θχιιν 
επηζεσξήζεσο Βηνκεραληψλ – Σξνθίκσλ κε ηελ θαηάιιειε βαζκνινγία αλαιπηηθά 
γηα θάζε αληηθείκελν ζέκαηνο.  
 Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 21 θαηεγνξηψλ (ζε αθέξαην αξηζκφ) ζα 
κεηαθεξζεί αληίζηνηρα ζην θχιιν βαζκνινγήζεσο πξνθεηκέλνπ κεηά ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο λα πξνθχςεη ε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία. 

Σν βαζκνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε ν  πςειφηεξνο 
δπλαηφο βαζκφο ησλ κνξίσλ λα είλαη 999. Σν επίπεδν γηα λα ραξαθηεξηζζεί σο 
απνδεθηή κηα βηνκεραλία είλαη ηα 650 κφξηα (65%). 

 
 

Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 
Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ 

& Σξνθνδνζίαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 
 
 
 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ Κνηφπνπισλ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΝΧΠΧΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ 
(ΔΞΔΝΣΔΡΙΜΔΝΧΝ, ΥΧΡΙ ΔΝΣΟΘΙΑ) 

1. Δηζαγσγή  
1.1 θνπφο  

Ζ πξνδηαγξαθή απηή απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα, λσπψλ θνηφπνπισλ (Gallus domesticus), θαηεγνξίαο 

Α, εμεληεξηζκέλσλ, ρσξίο εληφζζηα θαη ρσξίο ηξάρειν.  
1.2 Οξηζκφο  

1.2.1 Με ηνλ φξν «θνηφπνπιν» (γηα ςήζηκν) ελλνείηαη, πνπιεξηθφ ζην 
νπνίν ε άθξε ηνπ ζηέξλνπ είλαη εχθακπηε (δελ έρεη απνζηεσζεί) , ζχκθσλα κε 
Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91.  

1.3 Σαμηλφκεζε θαηά θαηεγνξία δηάπιαζεο  
1.3.1 Καηεγνξία «Α», ζχκθσλα κε Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91.  
1.3.2 Καηεγνξία «Β», ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91. Ζ 

παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ αθνξά ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία.  
1.4 Κσδηθνί CPV  

1.4.1 15112130-6 ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ  

1.4.2 15112100-7 ΝΧΠΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ  
2. Απαηηήζεηο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο  

2.1 Γεληθά  
2.1.1 Σα θνηφπνπια, θαζψο θαη ηα θηιέηα θνηφπνπινπ, πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ πηελά απφιπηα πγηή, θπιψλ θξεαηνπαξαγσγήο θαη ησλ δχν γελψλ, 
θαιά αλαπηπγκέλα, ειηθίαο κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ (BROILER).  

2.1.2 Σα θνηφπνπια λα έρνπλ εθηξαθεί κε 100% θπηηθή δηαηξνθή, ην νπνίν 

ζα πηζηνπνηείηαη απφ θξαηηθφ θνξέα (AGROCERT).  
2.1.3 Σα νιφθιεξα θνηνπνπια λα έρνπλ βάξνο απφ 1300 έσο θαη 1600 

γξακκάξηα, ελψ ηα θηιέηα θνηφπνπιν λα πξνέξρνληαη απφ λσπά νιφθιεξα θνηφπνπια 
βάξνπο ησλ 1200 gr – 1300 gr ηχπνπ Α 65% θαη αθνξνχλ ηεκαρηζκέλα νπίζζηα 
ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα) 300 – 350 γξακκαξίσλ θαη ζηήζε, βάξνπο 600-700 γξακκαξίσλ.  

2.1.4 Να είλαη θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91.  
2.1.5 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ θνηφπνπισλ ζηε κνλάδα παξαιαβήο, ζα 

νξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα πξνκεζείαο.  
2.1.6 Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ή επεμεξγαζία κε 

ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηίλεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δίδνπλ ηερλεηφ 
ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ρξσζηηθέο θπζηθέο ή 
ηερλεηέο, κε αληηβηνηηθά ή κε ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο.  

2.1.7 Να πξνέξρνληαη απφ δψα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή 

επηζεψξεζε πξηλ ηε ζθαγή θαη ηα νπνία κεηά ηελ επηζεψξεζε απηή, θξίζεθαλ θαηάιιεια 
πξνο ζθαγή γηα ηελ εκπνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ.  

2.1.8 Να έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή θαη 
λα κελ έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε.  

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
& ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 

ΑΔΑ: ΩΒΥΒ6-ΗΛ9
20PROC006782501 2020-05-28



Γ- 2 

2.1.9 Να πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλν ζθαγείν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε 

έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ην νπνίν έρεη αξηζκφ έγθξηζεο ζηνλ θαηάινγν ησλ 
εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

2.1.10 Ζ θφξησζε θαη ζηνίβαμε ηνπ εθνδίνπ ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, λα γίλεηαη θαηά παξηίδα παξαγσγήο. Ζ ζηνίβαμε πξέπεη λα 
γίλεηαηθαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη νη δηάθνξεο παξηίδεο. Ζ θφξησζε-
εθθφξησζε ζα γίλεηαη επίζεο θαηά παξηίδα παξαγσγήο νχησο ψζηε λα απνθιείεηαη ε 
παξάδνζε αλακεκηγκέλσλ παξηίδσλ.  

2.1.11 αλ κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ ηφπσλ 

επεμεξγαζίαο κέρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, νρήκαηα ςπγεία πνπ 
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 
92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η ζεξκνθξαζία ησλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ζα ειέγρεηαη απφ θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν, κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ 
κεηξήζεσλ πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά, εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ 
θαηαςχμεσο ηνπ νρήκαηνο. Η παξαπάλσ ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα κεηαθνξά κε 
πινία. Δπηπιένλ, γηα πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο κε πινία, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί 
λα ζπκβνπιεχεηαη θαη ην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ, φπνπ θαηαρσξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
ζαιάκνπ θαηάςπμεο.  

2.2 Μαθξνζθνπηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  
Όζνλ αθνξά ηα νιφθιεξα θνηφπνπια απαηηνχληαη ηα θάησζη:  

2.2.1 Να έρεη έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο πνπ ππέζηε 

θαηάιιειε κεηαπνίεζε, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.2 Σα ζθάγηα λα είλαη αλέπαθα θαη αξηηκειή, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 

1538/91).  
2.2.3 Να είλαη θαζαξά, ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζία ή αίκα, 

(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.4 Να είλαη ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο εθηφο απφ φζεο είλαη κηθξνχ 

κεγέζνπο θαη δηαθξηηηθέο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.5 Να είλαη ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θφθαια, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 

1538/91).  
2.2.6 Να είλαη ρσξίο ζνβαξνχο κψισπεο. επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ 

νξηζκέλα ίρλε θηππεκάησλ, κψισπεο θαη αιινηψζεηο ηνπ ρξψκαηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη αιινηψζεηο απηέο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δηαθξηηηθέο θαη δελ ζα 
βξίζθνληαη ζην ζηήζνο ή ηα πφδηα. Ζ άθξε ηεο θηεξνχγαο κπνξεί λα ιείπεη. Μηα ειαθξηά 
θνθθηλάδα επηηξέπεηαη ζηηο άθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο θαη ζηα ζπιάθηα, (Καλνληζκφο ΔΟΚ 
αξηζ. 1538/91).  

2.2.7 Να κελ πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα.  
2.2.8 Να είλαη εμεληεξηζκέλα θαη ρσξίο εληφζζηα. Να είλαη απαιιαγκέλα 

απφ θεθάιηα, ηξάρεινπο, άθξα απφ ηνλ ηαξζφ θαη θάησ (ε ηνκή λα γίλεηαη ζην κέζν ηεο 
άξζξσζεο), ηελ ηξαρεία, ηνλ νηζνθάγν, ηα έληεξα, ηα γελλεηηθά φξγαλα, ηνπο αδέλεο ηεο 
ακάξαο, ηε ρνιεδφρν θχζηε, ηα πλεπκφληα, ηελ θαξδηά, ην ζηνκάρη, ηε ζπιήλα ην ζπθψηη 
θαη ην δέξκα καδί κε ην ππνδφξην ιίπνο ηεο ακάξαο.  

2.2.9 Να έρεη αθαηξεζεί ν ηξάρεινο απφ ην ζψκα θαη λα έρεη 
απνξξηθηεί (λα κελ πεξηέρεηαη ζην ζπζθεπαζκέλν πξντφλ).  

2.2.10 Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά.  
2.2.11 Σα ζθάγηα λα έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη παρχ, ην 

ζηήζνο αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξέπεη επίζεο λα 
είλαη θαη ηα πφδηα. Να ππάξρεη έλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο, ηελ 
πιάηε θαη ηνπο κεξνχο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηνλ 543/2008)).  
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2.2.12 Να κελ πεξηέρνπλ πηεξά ή πηίια ή ζηειέρε ηνπο. Λίγα κηθξά 

πνχπνπια, ηκήκαηα ζηειερψλ (άθξεο θαιάκσλ) θαη ηξίρεο (filoplumes) είλαη δπλαηφλ λα 
ππάξρνπλ πάλσ ζην ζηήζνο, ηα πφδηα, ηνπο γινπηνχο, ηηο θιεηδψζεηο ησλ θάησ άθξσλ 
θαη ηηο άθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91 ν νπνίνο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  

2.2.13 Να κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.  
2.2.14 Να είλαη ζχκθσλα, γεληθψο, κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.  
Όζνλ αθνξά ηα θηιέηα θνηφπνπιν απαηηνχληαη ηα θάησζη:  

2.2.1 Να έρεη έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο πνπ ππέζηε 
θαηάιιειε κεηαπνίεζε, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηνλ 543/2008).  

2.2.2. Να αθνξνχλ ηεκαρηζκέλα νπίζζηα ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα) 300 – 350 

γξακκαξίσλ θαη ζηήζε, βάξνπο 600-700 γξακκαξίσλ.  
2.2.3 Να είλαη θαζαξά, ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζία ή αίκα, 

(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  
2.2.4 Να είλαη ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο εθηφο απφ φζεο είλαη κηθξνχ 

κεγέζνπο θαη δηαθξηηηθέο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηνλ 543/2008).  

2.2.5 Να είλαη ρσξίο θφθαια  
2.2.6 Να είλαη ρσξίο κψισπεο (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  
2.2.7 Να κελ πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα.  
2.2.8 Να πξνέξρνληαη απφ θνηφπνπια θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91.  
2.2.9 Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά.  
2.2.10Σα ζθάγηα λα έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο ηνπ ζηήζνπο πξέπεη λα είλαη 

παρχ, αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξέπεη επίζεο λα είλαη 
θαη ηα πφδηα. Να ππάξρεη έλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο,  

2.2.11 Να κελ πεξηέρνπλ πηεξά ή πηίια ή ζηειέρε ηνπο  
2.2.12 Να κελ εκθαλίδνπλ ίρλε «εγθαπκάησλ ιφγσ θαηάςπμεο», 

(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.13 Να κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.  
2.2.14 Να είλαη ζχκθσλα, γεληθψο, κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.  
2.3 Οξγαλνιεπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  

2.3.1 Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη 

άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε 
αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.  

2.3.2 Να κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.  

2.3.3 Να κελ αλαδχεη δπζάξεζηεο νζκέο  
2.4 Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  

2.4.1 Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε βαξέσλ κεηάιισλ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά 
ηνλ ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (Καλνληζκφο ΔΚ αξηζ. 1881/2006).  

2.4.2 Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία δηνμηλψλ θαη ησλ παξφκνησλ κε ηηο 
δηνμίλεο PCB, πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
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ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηνλ ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ 
(Καλνληζκφο ΔΚ αξηζ. 1881/2006).  

2.4.3 Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία θαηαινίπσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, 
αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ, πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο , θαηά ην ρξφλν 
παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΟΚ αξηζ. 2377/90 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ).  

2.5 Ιζηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά  
2.5.1 Σν θξέαο λα κελ εκθαλίδεη παξαζηηηθή κφιπλζε.  

2.6 Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  
2.6.1 Salmonella, aπνπζία ζε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Καλνληζκφο 

(ΔΚ) αξηζ. 178/2002.  
2.6.2 Λνηπνί παζνγφλνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία.  
2.7 πζθεπαζία  

2.7.1 Γεληθά  
2.7.1.1 Κάζε θνηφπνπιν ζα ζπζθεπάδεηαη ζε δηαθαλή 

πξνζπζθεπαζία, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ 

κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο (Οδεγία 
89/108/ΔΟΚ).  

2.7.1.2 Οη δηαθαλείο πξνζπζθεπαζίεο (θνηφπνπια), ζα 
ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, αλά 10-12 ηεκάρηα, ζε ραξηνθηβψηηα.  

2.7.2 Υαξαθηεξηζηηθά Υαξηνθηβσηίσλ  
Οη δηαθαλείο πξνζπζθεπαζίεο, ζα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα απιά ή ζε 

ηειεζθνπηθά ραξηνθηβψηηα (βάζε θαη θάιπκκα), απφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη, κε ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

2.7.2.1 Αληνρή ζηε Γηάξξεμε θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, BST, 
κεγαιχηεξε απφ 1300 KPa. Ζ αληνρή ζηε δηάξξεμε κεηξείηαη ζηε βάζε θαη ζην θάιπκκα 
μερσξηζηά, ζηελ πεξίπησζε ηειεζθνπηθψλ ραξηνθηβσηίσλ.  

2.7.2.2 Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα πξνζδέλνληαη κε έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο:  
2.7.2.2.1 Με πιαζηηθή απηνθφιιεηε ηαηλία ή κε ζπγθφιιεζε ησλ 

αλαδηπιψζεσλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνεμέρνληα ηκήκαηα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ θαη 
κε πιαζηηθά ηζέξθηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη έλα θαηά κήθνο θαη δχν θαηά πιάηνο, είλαη 

θαιά ηελησκέλα θαη ην κεγαιχηεξν απ' απηά ηνπνζεηείηαη πξψην ή  
2.7.2.2.2 Με πιαζηηθή απηνθφιιεηε ηαηλία ή κε ζπγθφιιεζε ησλ 

αλαδηπιψζεσλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνεμέρνληα ηκήκαηα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ θαη 
κε ζπξξηθλσκέλν πιαζηηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο θνξηνεθθνξηψζεηο.  
3. Δπηζεκάλζεηο  

3.1 Γηαθαλήο πξνζπζθεπαζία (θνηφπνπιν)  
Δπί ηεο δηαθαλνχο πξνζπζθεπαζίαο, λα αλαγξάθνληαη έθηππα ή κε αλαξηεκέλε 
εηηθέηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, θαη’ ειάρηζην, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηα εμήο:  

3.1.1 Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ησλ ζθαγίσλ (θαηεγνξία Α).  
3.1.2 Δλδεηθηηθφ ζήκα θπηηθήο δηαηξνθήο.  
3.1.3 Υψξα πξνέιεπζεο.  
3.1.4 Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.  
3.1.5 Αξηζκφ έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ, ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο.  
3.1.6 Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.  
3.1.7 Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.  
3.1.8 Λνηπέο πξναηξεηηθέο ελδείμεηο πξνβιεπφκελεο απφ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  
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3.2 Υαξηνθηβψηηα  
Πάλσ ζηα ραξηνθηβψηηα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο πιεπξέο, αλαγξάθνληαη 
έθηππα, κε ηηο εμήο ελδείμεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα:  

3.2.1 Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ησλ ζθαγίσλ (θαηεγνξία Α).  
3.2.2 Υψξα πξνέιεπζεο.  
3.2.3 Σίηινο, έδξα θαη αξηζκφο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηεο ζθαγεηνηερληθήο 

εγθαηαζηάζεσο.  
3.2.4 Ζ ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία είηε είλαη επηθνιιεκέλε σο 

εηηθέηα είηε ηίζεηαη κε ζθξαγίδα πάλσ ζην ραξηνθηβψηην, πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνην ζεκείν 
έηζη ψζηε λα θαηαζηξέθεηαη κε ην άλνηγκα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ.  

3.2.5 Ζ έλδεημε «ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ».  
3.2.6 Ζ εκεξνκελία ζθαγήο.  
3.2.7 Αξηζκφο χκβαζεο  
3.2.8 Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.  
3.2.9 Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ν αξηζκφο ησλ θνηφπνπισλ.  
3.2.10 Λνηπέο επηζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  
4. Μεηαθνξά  

4.1 Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.Π θαη ηνλ αληίζηνηρν νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ.  
4.1.1 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σέηνηα νρήκαηα 
είλαη:  

4.1.1.1 Ηζφζεξκα: Με ακάμσκα ή θηβψηην (ζάιακν) ηνπ νπνίνπ ηα 
ηνηρψκαηα, νη πφξηεο, ε νξνθή θαη ηα δάπεδα θέξνπλ κφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ελαιιαγψλ ηεο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ γηα ηα κέζα 
κεηαθνξάο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο.  

4.1.1.2 Απηνδχλακνπ ςχμεσο: Σα ηζφζεξκα ηα νπνία θέξνπλ 

κεραληθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πηψζε θαη ηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ κέζα ζηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε επίπεδα. Με ηα 
νρήκαηα απηά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ζεξκνθξαζία ≤ 
4ν C γηα ηα ςπγκέλα θαη ≤ -18ν C γηα ηα βαζηάο θαηαςχμεσο θξέαηα. Ζ ζεξκνθξαζία 
απηή κπνξεί λα ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ απηνγξαθηθψλ ζεξκνκέηξσλ.  

4.1.2 Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πφξηεο κε ιάζηηρα θαη κεραληζκφ 

θιεηζίκαηνο πνπ κπνξεί λα αζθαιίδεηαη.  
4.1.3 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη απφ 

αλνμείδσην ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν, ιείν θαη αδηαπφηηζην ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη εχθνια  

4.1.4 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή / θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπίζεο λα ζπληεξνχληαη ή λα αληηθαζίζηαηαη φηαλ 
ρξεηάδεηαη.  

4.1.5 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά θξέαηνο κε άιια νρήκαηα (ηδησηηθήο 

ρξήζεσο επηβαηηθά απηνθίλεηα) πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά θξέαηνο 
πξνδηαγξαθέο.  

4.1.6 ην εζσηεξηθφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζθαγίσλ θξέαηνο πξέπεη λα 
ππάξρνπλ επαξθή ζε αξηζκφ αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα αλαξηήζεσο (άγθηζηξα, ηζηγθέιηα), 
ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο αλάινγν κε ην κεηαθεξφκελν θξέαο, έηζη ψζηε απηφ λα κελ 
αθνπκπά ζην δάπεδν ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο  
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4.1.7 Γηα ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο ή θξέαηνο ζε δνρεία 

πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ πιαζηηθψλ παιεηψλ ή ε ρξεζηκνπνίεζε 
αλζεθηηθψλ ξαθηψλ.  

4.1.2 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά αζπζθεχαζηνπ θξέαηνο ή 
παξαζθεπαζκάησλ κε ηξφπν ψζηε απηά λα ζηνηβάδνληαη ή λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή 
κε ην δάπεδν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο  

4.1.3 Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο θαη ζπζθεπαζκέλν θξέαο πνπιεξηθψλ πξέπεη 

λα κεηαθέξεηαη κε μερσξηζηά κεηαθνξηθά κέζα απφ ην αζπζθεχαζην, εθηφο εάλ κέζα ζην 
ίδην κεηαθνξηθφ κέζν ππάξρεη επαξθήο δηαρσξηζκφο ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην 
αζπζθεχαζην θξέαο απφ ην ζπζθεπαζκέλν.  

4.1.4 Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα πιέλνληαη θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα απνιπκαίλνληαη κεηά απφ θάζε 
ρξήζε εάλ πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.  

4.1.5 Σα δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά παξαπξντφλησλ 
πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα ζηα πγξά θαη ηηο ιηπαξέο νπζίεο.  

4.1.6 Σα δνρεία απηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιια πξντφληα ή 
γηα ηνμηθά πιηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά.  

4.1.7 Σα δνρεία απηά πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 
απνηειεζκαηηθά εθφζνλ πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ  

4.1.8 Γηα ην θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
πεξηέθηεο απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ, κέηαιιν ή άιιν πιηθφ πνπ θαζαξίδεηαη εχθνια .  

4.2 Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξέπεη λα γίλνληαη έιεγρνη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ησλ θξεάησλ ή/ θαη ησλ πνπιεξηθψλ.  

4.3 Σα θξέαηα ή/ θαη ηα πνπιεξηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη λα θέξνπλ ζήκα ή 
ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο.  

4.4 Σα ζθάγηα βννεηδψλ πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο γηα ηελ πξφζζεηε επηζήκαλζή 

ηνπο. Οη εηηθέηεο, πξέπεη λα είλαη απαξαβίαζηεο, αλζεθηηθέο ζην ζθίζηκν θαη θαιά 
θνιιεκέλεο ζην θάζε ηεηαξηεκφξην, ηεκάρην θξέαηνο ή ζπζθεπαζία. Οη ελδείμεηο πνπ 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη πάλσ ζε θάζε εηηθέηα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

4.5 Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ηνπο, είηε 

πξφθεηηαη γηα πξντφληα ππφ ςχμε είηε ππφ θαηάςπμε.  
4.6 Καηά ηελ παξαιαβή ηα πξντφληα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ηαρχηαηα θαη λα 

απνζεθεχνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηηο ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο ςχμεσο ή 
θαηάςπμεο.  

4.7 Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηνπ 
αλαγξαθφκελνπ ζηελ εηηθέηα ρξφλνπ δηαηήξεζήο ηνπο.  

4.8 Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά αιινησκέλα θξέαηα ή πνπιεξηθά ή παξαπξντφληα ή 
ηξφθηκα ζηα νπνία έρεη ιήμεη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπο, ή ηξφθηκα πνπ 
δελ ηεξήζεθε ε ζσζηή ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, ή ηξφθηκα κε θαηεζηξακκέλε 
ζπζθεπαζία. Απηά ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζην πξνκεζεπηή θαη ζα αληηθαζίζηαληαη 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο 
Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο 
Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.  
5. ρεηηθή Ννκνζεζία  

5.1. Κ.Σ.Π..  
5.2. Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89.  
5.3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα  
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ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  
5.4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 

απαηηήζεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

5.5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 άξζξνπ 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 

φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο 
παξηίδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

5.6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη 

δσνηξνθέο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ 
θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.  

5.7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ 
θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.  

5.8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ-  
πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43 νδεγίαο (ΔΟΚ).  

5.9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ  
εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.  

5.10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο.  

5.11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ 
ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ  

5.12.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή 
κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.  

5.13.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά 

θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ.  
5.14.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηελ ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα 

πξντφληα βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα ηελ 
παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 
853/2004 θαη 854/2004.  

5.15.ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2075/2005 γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο γηα αλίρλεπζε Trichinella ζην θξέαο.  
5.16.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Κ.) 853/2004, 
882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.  

5.17.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ.  

5.18. Κ.Τ.Α 15523/31-08-2006 Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/Δ.Κ. 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.  

5.19.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ 

Γηαηξνθήο θαη Τγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα.  
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5.20.KΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή 

παξαγσγήο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα 
ηξφθηκα.  

5.21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 
ησλ ηξνθίκσλ.  

5.22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1183/2006 πεξί ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο 

θαηάηαμεο ζθαγίσλ ησλ ρνλδξψλ βννεηδψλ.  
5.23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
510/2006 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ 
νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ.  

5.24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα.  
5.25.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο 

νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά 
πξντφληα(εληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ).  

5.26.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 361/2007/Δ.Κ «Δκπνξία θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 
12 κελψλ).  

5.27.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 566/2008/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ 
αθνξά ηελ εκπνξία ηνπ θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ.  

5.28. ΚΑΝΟΝΗΜΌ (EE) αξηζ. 1337/2013 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, 
δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ 
θαη πνπιεξηθψλ.  

5.29. Οδεγία 89/108/ΔΟΚ.  
5.30. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ., γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνία 
πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη φπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί (94/34/ΔΚ, 
292/97).  

5.31. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φπσο έρεη 

απηή ηξνπνπνηεζεί.  
5.32. Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε 
νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο.  

5.33. Σελ Οδεγία 2004/41 Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο 
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/662 ΔΟΚ. θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο 
απφθαζεο 95/408 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.  

5.34. Σελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 
2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ.  
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5.35. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9. 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ 

(ΔΞΔΝΣΔΡΙΜΔΝΧΝ, ΥΧΡΙ ΔΝΣΟΘΙΑ) 
1. Δηζαγσγή  

1.1 θνπφο  
Ζ πξνδηαγξαθή απηή απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηεςπγκέλσλ ή βαζέσο θαηεςπγκέλσλ 
θνηφπνπισλ (Gallus domesticus), θαηεγνξίαο Α, εμεληεξηζκέλσλ, ρσξίο εληφζζηα θαη 

ρσξίο ηξάρειν.  
1.2 Οξηζκφο  

1.2.1 Με ηνλ φξν «θαηεςπγκέλν θξέαο πνπιεξηθψλ» ελλνείηαη, ην θξέαο 
πνπιεξηθψλ ην νπνίν θαηαςχρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζην πιαίζην ησλ θαλνληθψλ 
δηαδηθαζηψλ ζθαγήο θαη ην νπνίν δηαηεξείηαη ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηνπο − 12 °C, ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XIV.  

1.2.2 Με ηνλ φξν «θξέαο πνπιεξηθψλ βαζείαο θαηαςχμεσο» ελλνείηαη, ην 

θξέαο πνπιεξηθψλ ην νπνίν δηαηεξείηαη ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ηνπο − 18 °C, εληφο ησλ νξίσλ αλνρήο πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία 89/108/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1988 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα βαζείαο θαηαςχμεσο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ δηαηξνθή 
ηνπ αλζξψπνπ, ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
XIV.  

1.2.3 Με ηνλ φξν «θνηφπνπιν» (γηα ςήζηκν) ελλνείηαη, πνπιεξηθφ ζην 
νπνίν ε άθξε ηνπ ζηέξλνπ είλαη εχθακπηε (δελ έρεη απνζηεσζεί) , ζχκθσλα κε 
Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91.  

1.2.4 Δγθαχκαηα ιφγσ θαηάςπμεο: (θαηά ηελ έλλνηα κείσζεο ηεο 

πνηφηεηαο) είλαη ε ηνπηθή ή γεληθεπκέλε ακεηάθιεηε απνμήξαλζε ηνπ δέξκαηνο ή/θαη ηνπ 
θξέαηνο ε νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεηαη ππφ κνξθή αιινηψζεσλ, (Καλνληζκφο ΔΟΚ 
αξηζ. 1538/91):  

1.2.4.1 Σνπ αξρηθνχ ρξψκαηνο ην νπνίν ζπλήζσο μεζσξηάδεη ε/θαη.  
1.2.4.2 Σεο γεχζεο θαη ηεο νζκήο (άνζκν ή κε δπζάξεζηε γεχζε) 

ή/θαη.  
1.2.4.3 Σεο ζχζηαζήο ηνπ (μεξφ, ζπνγγψδεο).  

1.3 Σαμηλφκεζε θαηά θαηεγνξία δηάπιαζεο  
1.3.1 Καηεγνξία «Α», ζχκθσλα κε Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91.  
1.3.2 Καηεγνξία «Β», ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91. Ζ 

παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ αθνξά ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία.  
1.4 Κσδηθνί CPV  

1.4.1 15112130-6 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ  
2. Απαηηήζεηο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο  

2.1 Γεληθά  
2.1.1 Σα θνηφπνπια, θαζψο θαη ηα θηιέηα θνηφπνπινπ, πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη απφ πηελά απφιπηα πγηή, θπιψλ θξεαηνπαξαγσγήο θαη ησλ δχν γελψλ, 
θαιά αλαπηπγκέλα, ειηθίαο κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ (BROILER).  

2.1.2 Σα θνηφπνπια λα έρνπλ εθηξαθεί κε 100% θπηηθή δηαηξνθή, ην νπνίν 
ζα πηζηνπνηείηαη απφ θξαηηθφ θνξέα (AGROCERT).  

2.1.3 Σα νιφθιεξα θνηνπνπια λα έρνπλ βάξνο απφ 1300 έσο θαη 1600 
γξακκάξηα, ελψ ηα θηιέηα θνηφπνπιν λα πξνέξρνληαη απφ λσπά νιφθιεξα θνηφπνπια 
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βάξνπο ησλ 1200 gr – 1300 gr ηχπνπ Α 65% θαη αθνξνχλ ηεκαρηζκέλα νπίζζηα 
ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα) 300 – 350 γξακκαξίσλ θαη ζηήζε, βάξνπο 600-700 γξακκαξίσλ.  

2.1.4 Να είλαη θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91.  
2.1.5 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ θνηφπνπισλ ζηε κνλάδα παξαιαβήο, ζα 

νξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θνξέα πξνκεζείαο.  
2.1.6 Να κελ έρνπλ ππνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ή επεμεξγαζία κε 

ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηίλεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ δίδνπλ ηερλεηφ 
ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Δπίζεο λα κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ρξσζηηθέο θπζηθέο ή 
ηερλεηέο, κε αληηβηνηηθά ή κε ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο.  

2.1.7 Να πξνέξρνληαη απφ δψα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή 

επηζεψξεζε πξηλ ηε ζθαγή θαη ηα νπνία κεηά ηελ επηζεψξεζε απηή, θξίζεθαλ θαηάιιεια 
πξνο ζθαγή γηα ηελ εκπνξία θξέαηνο πνπιεξηθψλ.  

2.1.8 Να έρνπλ ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθή επηζεψξεζε κεηά ηε ζθαγή θαη 
λα κελ έρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε.  

2.1.9 Να πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλν ζθαγείν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε 
έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ην νπνίν έρεη αξηζκφ έγθξηζεο ζηνλ θαηάινγν ησλ 
εγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

2.1.10 Ζ θφξησζε θαη ζηνίβαμε ηνπ εθνδίνπ ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, λα γίλεηαη θαηά παξηίδα παξαγσγήο. Ζ ζηνίβαμε πξέπεη λα 
γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αλακηγλχνληαη νη δηάθνξεο παξηίδεο. Ζ θφξησζε-
εθθφξησζε ζα γίλεηαη επίζεο θαηά παξηίδα παξαγσγήο νχησο ψζηε λα απνθιείεηαη ε 
παξάδνζε αλακεκηγκέλσλ παξηίδσλ.  

2.1.11 αλ κεηαθνξηθά κέζα, απφ ηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ησλ ηφπσλ 
επεμεξγαζίαο κέρξη ηνλ ηφπν παξαδφζεσο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη, νρήκαηα ςπγεία πνπ 
ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 89/108/ΔΟΚ, 92/1/ΔΟΚ θαη 
92/2/ΔΟΚ θαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ζα ειέγρεηαη απφ θαηαγξαθηθφ ζεξκφκεηξν πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά, 
εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ θαηαςχμεσο ηνπ νρήκαηνο. Ζ παξαπάλσ 
ππνρξέσζε ηζρχεη θαη γηα κεηαθνξά κε πινία. Δπηπιένλ, γηα πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο κε 
πινία, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη θαη ην εκεξνιφγην ηνπ πινίνπ, 
φπνπ θαηαρσξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ θαηάςπμεο.  

2.2 Μαθξνζθνπηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  
Όζνλ αθνξά ηα νιφθιεξα θνηφπνπια απαηηνχληαη ηα θάησζη:  

2.2.1 Να έρεη έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο πνπ ππέζηε 

θαηάιιειε κεηαπνίεζε, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.2 Σα ζθάγηα λα είλαη αλέπαθα θαη αξηηκειή, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 

1538/91).  
2.2.3 Να είλαη θαζαξά, ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζία ή αίκα, 

(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.4 Να είλαη ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο εθηφο απφ φζεο είλαη κηθξνχ 

κεγέζνπο θαη δηαθξηηηθέο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.5 Να είλαη ρσξίο εμέρνληα ζπαζκέλα θφθαια, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 

1538/91).  
2.2.6 Να είλαη ρσξίο ζνβαξνχο κψισπεο. επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ 

νξηζκέλα ίρλε θηππεκάησλ, κψισπεο θαη αιινηψζεηο ηνπ ρξψκαηνο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη αιινηψζεηο απηέο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δηαθξηηηθέο θαη δελ ζα 
βξίζθνληαη ζην ζηήζνο ή ηα πφδηα. Ζ άθξε ηεο θηεξνχγαο κπνξεί λα ιείπεη. Μηα ειαθξηά 
θνθθηλάδα επηηξέπεηαη ζηηο άθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο θαη ζηα ζπιάθηα, (Καλνληζκφο ΔΟΚ 
αξηζ. 1538/91).  
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2.2.7 Να κελ πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα.  
2.2.8 Να είλαη εμεληεξηζκέλα θαη ρσξίο εληφζζηα. Να είλαη απαιιαγκέλα 

απφ θεθάιηα, ηξάρεινπο, άθξα απφ ηνλ ηαξζφ θαη θάησ (ε ηνκή λα γίλεηαη ζην κέζν ηεο 
άξζξσζεο), ηελ ηξαρεία, ηνλ νηζνθάγν, ηα έληεξα, ηα γελλεηηθά φξγαλα, ηνπο αδέλεο ηεο 
ακάξαο, ηε ρνιεδφρν θχζηε, ηα πλεπκφληα, ηελ θαξδηά, ην ζηνκάρη, ηε ζπιήλα ην ζπθψηη 
θαη ην δέξκα καδί κε ην ππνδφξην ιίπνο ηεο ακάξαο.  

2.2.9 Να έρεη αθαηξεζεί ν ηξάρεινο απφ ην ζψκα θαη λα έρεη 
απνξξηθηεί (λα κελ πεξηέρεηαη ζην ζπζθεπαζκέλν πξντφλ).  

2.2.10 Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά.  
2.2.11 Να κελ έρνπλ απνςπρζεί κεξηθά ή νιηθά θαη επαλαθαηαςπρζεί.  
2.2.12 Σα ζθάγηα λα έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο πξέπεη λα είλαη παρχ, ην 

ζηήζνο αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξέπεη επίζεο λα 
είλαη θαη ηα πφδηα. Να ππάξρεη έλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο, ηελ 
πιάηε θαη ηνπο κεξνχο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηνλ 543/2008)).  

2.2.13 Να κελ πεξηέρνπλ πηεξά ή πηίια ή ζηειέρε ηνπο. Λίγα κηθξά 
πνχπνπια, ηκήκαηα ζηειερψλ (άθξεο θαιάκσλ) θαη ηξίρεο (filoplumes) είλαη δπλαηφλ λα 
ππάξρνπλ πάλσ ζην ζηήζνο, ηα πφδηα, ηνπο γινπηνχο, ηηο θιεηδψζεηο ησλ θάησ άθξσλ 
θαη ηηο άθξεο απφ ηηο θηεξνχγεο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91 ν νπνίνο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  

2.2.14 Να κελ εκθαλίδνπλ ίρλε «εγθαπκάησλ ιφγσ θαηάςπμεο», ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1.2.4, εθηφο απφ φζα είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, κηθξνχ κεγέζνπο 
θαη δηαθξηηηθά θαη βξίζθνληαη ζε άιια κέξε εθηφο απφ ην ζηήζνο ή ηα πφδηα, (Καλνληζκφο 
ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  

2.2.15 Να κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.  
2.2.16 Να είλαη ζχκθσλα, γεληθψο, κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.  
Όζνλ αθνξά ηα θηιέηα θνηφπνπιν απαηηνχληαη ηα θάησζη:  

2.2.1 Να έρεη έλα θαλνληθφ ρξψκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο πνπ ππέζηε 

θαηάιιειε κεηαπνίεζε, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηνλ 543/2008).  

2.2.2. Να αθνξνχλ ηεκαρηζκέλα νπίζζηα ηεηαξηεκφξηα (κπνχηηα) 300 – 350 
γξακκαξίσλ θαη ζηήζε, βάξνπο 600-700 γξακκαξίσλ.  

2.2.3 Να είλαη θαζαξά, ρσξίο θαλέλα νξαηφ μέλν ζψκα, αθαζαξζία ή αίκα, 
(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  

2.2.4 Να είλαη ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο εθηφο απφ φζεο είλαη κηθξνχ 
κεγέζνπο θαη δηαθξηηηθέο, (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηνλ 543/2008).  

2.2.5 Να είλαη ρσξίο θφθαια  
2.2.6 Να είλαη ρσξίο κψισπεο (Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, ν νπνίνο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ 543/2008).  
2.2.7 Να κελ πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα.  
2.2.8 Να πξνέξρνληαη απφ θνηφπνπια θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1538/91.  
2.2.9 Να είλαη θαιά ζπληεξεκέλα θαη θαζαξά.  
2.2.10 Να κελ έρνπλ απνςπρζεί κεξηθά ή νιηθά θαη επαλαθαηαςπρζεί.  
2.2.11 Σα ζθάγηα λα έρνπλ θαιή φςε. Σν θξέαο ηνπ ζηήζνπο πξέπεη λα 

είλαη παρχ, αλεπηπγκέλν, θαξδχ, καθξχ θαη ζαξθψδεο, φπσο ζαξθψδε πξέπεη επίζεο λα 
είλαη θαη ηα πφδηα. Να ππάξρεη έλα ιεπηφ θαη θαλνληθφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο,  

2.2.12 Να κελ πεξηέρνπλ πηεξά ή πηίια ή ζηειέρε ηνπο  
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2.2.13 Να κελ εκθαλίδνπλ ίρλε «εγθαπκάησλ ιφγσ θαηάςπμεο», 

(Καλνληζκφο ΔΟΚ αξηζ. 1538/91).  
2.2.14 Να κελ είλαη αθπδαησκέλα, ζάπηα, επξσηηαζκέλα ή ηαγγηζκέλα.  
2.2.15 Να είλαη ζχκθσλα, γεληθψο, κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή.  
2.3 Οξγαλνιεπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  

2.3.1 Οη νξγαλνιεπηηθνί ραξαθηήξεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη 

άςνγνη, ρσξίο λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα αηειή επεμεξγαζία ή ρξεζηκνπνίεζε 
αθαηάιιεισλ πξψησλ πιψλ.  

2.3.2 Να κελ έρεη ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο επίζεο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ 
θαηαλαισηψλ ή ζηε ζπληήξεζή ηνπ.  

2.3.3 Να κελ αλαδχεη δπζάξεζηεο νζκέο θαηά ηελ θαηάςπμε ή απφςπμε.  
2.4 Φπζηθνρεκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  

2.4.1 Ζ πνζφηεηα ησλ νξναηκαηεξψλ πγξψλ (λεξφ εμσγελνχο 
πξνέιεπζεο) ή αιιηψο, ηεο ηερληθά αλαπφθεπθηεο απνξξφθεζεο χδαηνο, λα κελ 
ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν θαηάςπμεο, πξνζδηνξηδφκελε 

ζχκθσλα κε Καλνληζκφ ΔΟΚ αξηζ. 1538/91, παξάξηεκα V (κέζνδνο εγρχζεσο) ή κε ηε 
κέζνδν αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα VI (ρεκηθή κέζνδνο).  

2.4.2 Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε βαξέσλ κεηάιισλ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά 
ηνλ ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (Καλνληζκφο ΔΚ αξηζ. 1881/2006).  

2.4.3 Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία δηνμηλψλ θαη ησλ παξφκνησλ κε ηηο 
δηνμίλεο PCB, πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηνλ ρξφλν παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ 
(Καλνληζκφο ΔΚ αξηζ. 1881/2006).  

2.4.4 Απαγνξεχεηαη ε παξνπζία θαηαινίπσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, 
αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ, πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο , θαηά ην ρξφλν 
παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΟΚ αξηζ. 2377/90 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ).  

2.5 Ιζηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά  
2.5.1 Σν θξέαο λα κελ εκθαλίδεη παξαζηηηθή κφιπλζε.  

2.6 Μηθξνβηνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθνδίνπ  
2.6.1 Salmonella, aπνπζία ζε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Καλνληζκφο 

(ΔΚ) αξηζ. 178/2002.  
2.6.2 Λνηπνί παζνγφλνη νξγαληζκνί ζχκθσλα κε ηζρχνπζα εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία.  
2.7 πζθεπαζία  

2.7.1 Γεληθά  
2.7.1.1 Κάζε θνηφπνπιν ζα ζπζθεπάδεηαη ζε δηαθαλή 

πξνζπζθεπαζία, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, πνπ ζα ην πξνζηαηεχεη απφ έμσζελ 

κηθξνβηαθνχο ή άιινπο παξάγνληεο θαζψο θαη απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο (Οδεγία 
89/108/ΔΟΚ).  

2.7.1.2 Οη δηαθαλείο πξνζπζθεπαζίεο (θνηφπνπια), ζα 
ζπζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, αλά 10-12 ηεκάρηα, ζε ραξηνθηβψηηα.  

2.7.2 Υαξαθηεξηζηηθά Υαξηνθηβσηίσλ  
Οη δηαθαλείο πξνζπζθεπαζίεο, ζα ζπζθεπάδνληαη ζε ραξηνθηβψηηα απιά ή ζε 

ηειεζθνπηθά ραξηνθηβψηηα (βάζε θαη θάιπκκα), απφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη, κε ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  
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2.7.2.1 Αληνρή ζηε Γηάξξεμε θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, BST, 

κεγαιχηεξε απφ 1300 KPa. Ζ αληνρή ζηε δηάξξεμε κεηξείηαη ζηε βάζε θαη ζην θάιπκκα 
μερσξηζηά, ζηελ πεξίπησζε ηειεζθνπηθψλ ραξηνθηβσηίσλ.  

2.7.2.2 Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα πξνζδέλνληαη κε έλαλ απφ ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο:  

2.7.2.2.1 Με πιαζηηθή απηνθφιιεηε ηαηλία ή κε ζπγθφιιεζε 
ησλ αλαδηπιψζεσλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνεμέρνληα ηκήκαηα ηνπ 
ραξηνθηβσηίνπ θαη κε πιαζηηθά ηζέξθηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη έλα θαηά κήθνο θαη δχν 
θαηά πιάηνο, είλαη θαιά ηελησκέλα θαη ην κεγαιχηεξν απ' απηά ηνπνζεηείηαη πξψην ή  

2.7.2.2.2 Με πιαζηηθή απηνθφιιεηε ηαηλία ή κε ζπγθφιιεζε 
ησλ αλαδηπιψζεσλ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνεμέρνληα ηκήκαηα ηνπ 
ραξηνθηβσηίνπ θαη κε ζπξξηθλσκέλν πιαζηηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο θνξηνεθθνξηψζεηο.  
3. Δπηζεκάλζεηο  

3.1 Γηαθαλήο πξνζπζθεπαζία (θνηφπνπιν)  
Δπί ηεο δηαθαλνχο πξνζπζθεπαζίαο, λα αλαγξάθνληαη έθηππα ή κε αλαξηεκέλε 

εηηθέηα, θαηάιιειε γηα ηξφθηκα, θαη’ ειάρηζην, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ηα εμήο:  
3.1.1 Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ησλ ζθαγίσλ (θαηεγνξία Α).  
3.1.2 Δλδεηθηηθφ ζήκα θπηηθήο δηαηξνθήο.  
3.1.3 Υψξα πξνέιεπζεο.  
3.1.4 Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο.  
3.1.5 Αξηζκφ έγθξηζεο ηνπ ζθαγείνπ, ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο.  
3.1.6 Ζ εκεξνκελία ζθαγήο θαη θαηαςχμεσο.  
3.1.7 Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.  
3.1.8 Ζ θξάζε «απαγνξεχεηαη ε εθ λένπ θαηάςπμε κεηά ηελ απφςπμε».  
3.1.9 Λνηπέο πξναηξεηηθέο ελδείμεηο πξνβιεπφκελεο απφ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  
3.2 Υαξηνθηβψηηα  

Πάλσ ζηα ραξηνθηβψηηα θαη ζηηο δχν θαηαθφξπθεο κεγαιχηεξεο πιεπξέο, αλαγξάθνληαη 
έθηππα, κε ηηο εμήο ελδείμεηο ζηελ ειιεληθή γιψζζα:  

3.2.1 Ζ νλνκαζία θαη ε θαηεγνξία ησλ ζθαγίσλ (θαηεγνξία Α).  
3.2.2 Υψξα πξνέιεπζεο.  
3.2.3 Σίηινο, έδξα θαη αξηζκφο εγθξίζεσο ιεηηνπξγίαο ηεο ζθαγεηνηερληθήο 

εγθαηαζηάζεσο.  
3.2.4 Ζ ζήκαλζε θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία είηε είλαη επηθνιιεκέλε σο 

εηηθέηα είηε ηίζεηαη κε ζθξαγίδα πάλσ ζην ραξηνθηβψηην, πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνην ζεκείν 
έηζη ψζηε λα θαηαζηξέθεηαη κε ην άλνηγκα ηνπ ραξηνθηβσηίνπ.  

3.2.5 Ζ έλδεημε «ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ».  
3.2.6 Ζ εκεξνκελία ζθαγήο θαη θαηάςπμεο.  
3.2.7 Αξηζκφο χκβαζεο  
3.2.8 Ζκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο.  
3.2.9 Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ν αξηζκφο ησλ θνηφπνπισλ.  
3.2.10 Ζ θξάζε « απαγνξεχεηαη ε εθ λένπ θαηάςπμε κεηά ηελ απφςπμε».  
3.2.11 Λνηπέο επηζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  
4. Μεηαθνξά  

4.1 Ζ απνζήθεπζε θαη ε κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Σ.Π θαη ηνλ αληίζηνηρν νδεγφ Τγηεηλήο ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ.  

4.1.1 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο θξέαηνο θαη πνπιεξηθψλ πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σέηνηα νρήκαηα 
είλαη:  
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4.1.1.1 Ηζφζεξκα: Με ακάμσκα ή θηβψηην (ζάιακν) ηνπ νπνίνπ ηα 

ηνηρψκαηα, νη πφξηεο, ε νξνθή θαη ηα δάπεδα θέξνπλ κφλσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ελαιιαγψλ ηεο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ γηα ηα κέζα 
κεηαθνξάο πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο.  

4.1.1.2 Απηνδχλακνπ ςχμεσο: Σα ηζφζεξκα ηα νπνία θέξνπλ 
κεραληθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ πηψζε θαη ηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ κέζα ζηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε επίπεδα. Με ηα 
νρήκαηα απηά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ζεξκνθξαζία ≤ 
4ν C γηα ηα ςπγκέλα θαη ≤ -18ν C γηα ηα βαζηάο θαηαςχμεσο θξέαηα. Ζ ζεξκνθξαζία 
απηή κπνξεί λα ειέγρεηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ απηνγξαθηθψλ ζεξκνκέηξσλ.  

4.1.2 Σα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ πφξηεο κε ιάζηηρα θαη κεραληζκφ 
θιεηζίκαηνο πνπ κπνξεί λα αζθαιίδεηαη.  

4.1.3 Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη απφ 
αλνμείδσην ή άιιν πιηθφ θαηάιιειν, ιείν θαη αδηαπφηηζην ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη εχθνια  

4.1.4 Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή / θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 

θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Δπίζεο λα ζπληεξνχληαη ή λα αληηθαζίζηαηαη φηαλ 
ρξεηάδεηαη.  

4.1.5 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά θξέαηνο κε άιια νρήκαηα (ηδησηηθήο 
ρξήζεσο επηβαηηθά απηνθίλεηα) πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά θξέαηνο 
πξνδηαγξαθέο.  

4.1.6 ην εζσηεξηθφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο ζθαγίσλ θξέαηνο πξέπεη λα 

ππάξρνπλ επαξθή ζε αξηζκφ αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα αλαξηήζεσο (άγθηζηξα, ηζηγθέιηα), 
ηνπνζεηεκέλα ζε χςνο αλάινγν κε ην κεηαθεξφκελν θξέαο, έηζη ψζηε απηφ λα κελ 
αθνπκπά ζην δάπεδν ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο  

4.1.7 Γηα ηε κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο ή θξέαηνο ζε δνρεία 

πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ πιαζηηθψλ παιεηψλ ή ε ρξεζηκνπνίεζε 
αλζεθηηθψλ ξαθηψλ.  

4.1.2 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά αζπζθεχαζηνπ θξέαηνο ή 
παξαζθεπαζκάησλ κε ηξφπν ψζηε απηά λα ζηνηβάδνληαη ή λα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή 
κε ην δάπεδν ησλ κέζσλ κεηαθνξάο  

4.1.3 Σν ζπζθεπαζκέλν θξέαο θαη ζπζθεπαζκέλν θξέαο πνπιεξηθψλ πξέπεη 

λα κεηαθέξεηαη κε μερσξηζηά κεηαθνξηθά κέζα απφ ην αζπζθεχαζην, εθηφο εάλ κέζα ζην 
ίδην κεηαθνξηθφ κέζν ππάξρεη επαξθήο δηαρσξηζκφο ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην 
αζπζθεχαζην θξέαο απφ ην ζπζθεπαζκέλν.  

4.1.4 Οη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά θξέαηνο 

πνπιεξηθψλ πξέπεη λα πιέλνληαη θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα απνιπκαίλνληαη κεηά απφ θάζε 
ρξήζε εάλ πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.  

4.1.5 Σα δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά παξαπξντφλησλ 
πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα ζηα πγξά θαη ηηο ιηπαξέο νπζίεο.  

4.1.6 Σα δνρεία απηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιια πξντφληα ή 
γηα ηνμηθά πιηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ρεκηθά θαζαξηζηηθά.  

4.1.7 Σα δνρεία απηά πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη 
απνηειεζκαηηθά εθφζνλ πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ  

4.1.8 Γηα ην θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
πεξηέθηεο απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ, κέηαιιν ή άιιν πιηθφ πνπ θαζαξίδεηαη εχθνια .  

4.2 Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξέπεη λα γίλνληαη έιεγρνη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ησλ θξεάησλ ή/ θαη ησλ πνπιεξηθψλ.  
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4.3 Σα θξέαηα ή/ θαη ηα πνπιεξηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη λα θέξνπλ ζήκα ή 
ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο.  

4.4 Σα ζθάγηα βννεηδψλ πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο γηα ηελ πξφζζεηε επηζήκαλζή 
ηνπο. Οη εηηθέηεο, πξέπεη λα είλαη απαξαβίαζηεο, αλζεθηηθέο ζην ζθίζηκν θαη θαιά 
θνιιεκέλεο ζην θάζε ηεηαξηεκφξην, ηεκάρην θξέαηνο ή ζπζθεπαζία. Οη ελδείμεηο πνπ 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη πάλσ ζε θάζε εηηθέηα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

4.5 Καηά ηελ παξαιαβή πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ηνπο, είηε 
πξφθεηηαη γηα πξντφληα ππφ ςχμε είηε ππφ θαηάςπμε.  

4.6 Καηά ηελ παξαιαβή ηα πξντφληα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ηαρχηαηα θαη λα 
απνζεθεχνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηηο ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο ςχμεσο ή 
θαηάςπμεο.  

4.7 Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο ηνπ 

αλαγξαθφκελνπ ζηελ εηηθέηα ρξφλνπ δηαηήξεζήο ηνπο.  
4.8 Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηά αιινησκέλα θξέαηα ή πνπιεξηθά ή παξαπξντφληα ή 

ηξφθηκα ζηα νπνία έρεη ιήμεη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπο, ή ηξφθηκα πνπ 
δελ ηεξήζεθε ε ζσζηή ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, ή ηξφθηκα κε θαηεζηξακκέλε 
ζπζθεπαζία. Απηά ζα πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζην πξνκεζεπηή θαη ζα αληηθαζίζηαληαη 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
Σα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο 
Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο 
Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο.  
5. ρεηηθή Ννκνζεζία  

5.1. Κ.Σ.Π..  
5.2. Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89.  
5.3. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 466/2001 ζέηνληαο ηα αλψηαηα φξηα γηα  

ζπγθεθξηκέλνπο ξππαληέο θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  
5.4. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 

απαηηήζεσλ ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ησλ γεληθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αζθάιεηα 
ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ζέζπηζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

5.5. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 178/2002 άξζξνπ 18 γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ 
φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κ.Σ.Π παξάγξ. 13 πεξί ελδείμεσο αλαγλψξηζεο 
παξηίδαο πξντφληνο θαη ηεο νδεγίαο 92/59 Δ.Ο.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ γεληθή 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

5.6. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1829/2003 γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη 
δσνηξνθέο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ 
θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.  

5.7. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1830/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηελ 
επηζήκαλζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ 
θαη δσνηξνθψλ πνπ παξάγνληαη απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, θαη γηα 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ.  

5.8. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 852/2004 Καλνληζκφο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ - πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηεο 93/43 νδεγίαο (ΔΟΚ).  
5.9. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 853/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ θαζνξηζκφ  εηδηθψλ θαλφλσλ 

πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο.  
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5.10. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 854/2004 Καλνληζκφο γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ 

δσηθήο πξνέιεπζεο.  
5.11. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 882/2004 Καλνληζκφο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ επίζεκνπ 

ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ  
5.12. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1935/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή 
κε ηα ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 80/590/ ΔΟΚ θαη 89/109/ΔΟΚ.  

5.13.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2073/2005 θαη 1441/2007 ζρεηηθά κε ηα κηθξνβηνινγηθά 
θξηηήξηα ησλ ηξνθίκσλ.  

5.14. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2074/2005 γηα ηελ ζέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα νξηζκέλα 
πξντφληα βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (Δ.Κ) αξηζ.853/2004, 854/2004, 882/2004, γηα ηελ 
παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλνληζκφ 852/2004 θαη γηα ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 
853/2004 θαη 854/2004.  

5.15.ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 2075/2005 γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ θαλφλσλ 
ζρεηηθά κε ηνπο επίζεκνπο ειέγρνπο γηα αλίρλεπζε Trichinella ζην θξέαο.  

5.16. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 2076/2005 γηα ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Κ.) 853/2004, 
882/2004, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 854/2004.  

5.17.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 396/2005/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ.  

5.18. Κ.Τ.Α 15523/31-08-2006 Πεξί Αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 
εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/Δ.Κ. 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.  

5.19.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1924/2006 ζρεηηθά κε ηνπο Ηζρπξηζκνχο επί ζεκάησλ 
Γηαηξνθήο θαη Τγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα.  

5.20.KΑΝΟΝΗΜΟ 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή 
παξαγσγήο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα 
ηξφθηκα.  

5.21. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 510/20.03.2006 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 
ησλ ηξνθίκσλ.  

5.22. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1183/2006 πεξί ηεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο 
θαηάηαμεο ζθαγίσλ ησλ ρνλδξψλ βννεηδψλ.  

5.23. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1898/2006/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2006 
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
510/2006 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη ησλ 
νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ.  

5.24. ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1441/2007 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα.  

5.25. ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο 
νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά 
πξντφληα(εληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ).  

5.26.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 361/2007/Δ.Κ «Δκπνξία θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 

12 κελψλ).  
5.27.ΚΑΝΟΝΗΜΟ 566/2008/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ζέζπηζε 

ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ 
αθνξά ηελ εκπνξία ηνπ θξέαηνο βννεηδψλ ειηθίαο ην πνιχ 12 κελψλ.  
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5.28. ΚΑΝΟΝΗΜΌ (EE) αξηζ. 1337/2013 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο γηα ηα λσπά, 
δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα θξέαηα ρνηξνεηδψλ, πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ 
θαη πνπιεξηθψλ.  

5.29. Οδεγία 89/108/ΔΟΚ.  
5.30. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ., γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηξφθηκα ηα νπνία 
πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη φπσο έρεη απηή ηξνπνπνηεζεί (94/34/ΔΚ, 
292/97).  

5.31. Οδεγία 89/107/ΔΟΚ. ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φπσο έρεη 

απηή ηξνπνπνηεζεί.  
5.32. Οδεγία 90/642/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλσηάησλ πεξηεθηηθνηήησλ γηα ηα θαηάινηπα ησλ θπηνθαξκάθσλ επάλσ ή κέζα ζε 
νξηζκέλα πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ 
θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο.  

5.33. Σελ Οδεγία 2004/41 Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπο 
πγεηνλνκηθνχο φξνπο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ 
δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 89/662 ΔΟΚ. θαη 92/118/ΔΟΚ θαη ηεο 
απφθαζεο 95/408 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.  

5.34. Σελ Οδεγία 2000/13/Δ.Κ ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ 
ηξνθίκσλ θαη ηηο φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο απηήο απφ ηηο Οδεγίεο 2007/68/ΔΚ, 2008/5 E.K, 
2005/26 E.K,2001/101/ Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο, 2002/86/Δ.Κ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο Οδεγίαο 
2003/89/Δ.Κ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο Οδεγίαο 2000/13/Δ.Κ φζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ.  

5.35. ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Νν 9. 
 
 
 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Αλζζγφο (Ο) Αλδξέαο Κξαήο 

Βνεζφο Σκεκαηάξρε Δθκεηαιιεχζεσλ & 
Σξνθνδνζίαο 

Αζκρνο (Ο) Αληψληνο Βαζηιάθεο   
Γηεπζπληήο ΓΟΤ ΑΒ Γεθέιεηαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»  
ΣΖ Φ.831/ΑΓ.1771/.524 
 

                                                       
 

 
ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΙΑ 
 

 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ Νν    …../ 2020 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΧΠΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ ΠΡΟ 

ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΙΑ ΚΑΙ 2νπ ΑΚΔ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ : ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 
& ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 28 Ματ 20 
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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     …/2020 

 
Α. ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ                                                            
 

Άξζξν 1 ν : Γεληθνί  Όξνη 

        
Β. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
    Άξζξν 2ν : Πεξηγξαθή – Σηκή  Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο  
    Άξζξν 3ν : Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά 
    Άξζξν 4ν : Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

Άξζξν 5ν : Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ   
Άξζξν 6ν     : Γηελέξγεηα Διέγρσλ – Γεηγκαηνιεπηηθψλ Δμεηάζεσλ 

    Άξζξν 7ν :    Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ  
    Άξζξν 8ν : Δγγπήζεηο 
 
Γ. ΜΔΡΟ  ΣΡΗΣΟ  
    ΣΔΥΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ 
 
    Άξζξν 9ν     :    Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Παξνρέο Δγγπήζεσλ θιπ 

 
Γ. ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
    ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
    Άξζξν  10ν  :   Υξφλνο Παξάδνζεο 
    Άξζξν  11ν  : Παξάδνζε – Παξαιαβή 
    Άξζξν  12ν  : πζθεπαζία – Μεηαθνξά  
    Άξζξν  13o  : Απφξξηςε Τιηθνχ – Παξαπνκπή ζε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή 
    Άξζξν  14ν   : Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ    
 
Δ. ΜΔΡΟ  ΠΔΜΠΣΟ 
    ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
 
   Άξζξν  15o : Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο 
   Άξζξν  16o : Οινθιήξσζε χκβαζεο 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ 
 
ΣΖΛ. : 210-8191232 
  
 
 

ΑΡΗΘΜΟ  ΤΜΒΑΖ: ………./2020 

 
 
 

ΠΟΟΝ ΤΜΒΑΖ     :   (…………….€) 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ ΠΡΟ 
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ ΚΑΗ 2νπ ΑΚΔ 

 
                                

ηε Γεθέιεηα ζήκεξα ……………………………….. ζηα Γξαθεία ηεο 
ΓΑΔ/ΓΟΤ ΑΒ ΓΔΚΔΛΔΗΑ (ΣΓΑ 1010 Αεξνδξφκην Γεθειείαο), νη ππνγεγξακκέλνη 
: …………………………………. Δπηηειάξρεο ηεο ΓΑΔ, σο εθπξφζσπνο ηεο ΠΑ, 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξίζκ. Φ.831/ΑΓ……../……./……….. Καηαθπξσηηθή 
Απφθαζε θαη ε εηαηξεία «…………………………..» ΑΦΜ ……………………….. 
πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ ………………………………………………….. κε ΑΓΣ 
…………………………, Οδφο………………, αξίζκ.…...., Σει. ……………… – FAX. 
……………, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο 
“Πξνκεζεπηή” ησλ αγαζψλ φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζην 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 θιπ πνπ ιακβάλνληαη 
απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε 
επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ.  
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Άξζξν 2ν 

Πεξηγξαθή – Σηκή Αληηθεηκέλνπ – Κξαηήζεηο 
 

1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα  
Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ Κνηφπνπισλ πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο 
Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ, σο εμήο: 
 

α. Τπφδεηγκα Πίλαθα γηα ηα είδε κε Α/Α 1,2,3 φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) 
πνπ ζα δνζεί, επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο 
Σηκψλ πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο. 
 

 
 
β. Τπφδεηγκα Πίλαθα γηα ην είδνο κε Α/Α 4 φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην Άξζξν 1 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή θαη’ είδνο. 

 

Α/Α 
Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 

Δλδεηθηηθφο Κσδηθφο Γειηίνπ 
Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο 

Δθηηκψκελε 
Πνζφηεηα ζε 

θηιά 

Πνζνζηφ 
έθπησζεο % 

Πνζνζηφ 
έθπησζεο 

Οινγξάθσο 
(ηνηο εθαηφ) 

 

ΦΠΑ 

(%) 
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 2. ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο 
(0,13468%), νη νπνίεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 
 
   α. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   β. Τπέξ Υαξηνζήκνπ 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
0,00042% (0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’αξηζκ 
5143/11-12-2014(ΦΔΚ Β’ 3335) Τ.Α. 
 
   γ. Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπψλ (ΑΔΠΠ) 0,06%, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ. 
Αξ.1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 
 
   δ. Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΑΔΔΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 6 ηεο ππ. 
Αξ.1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 
 
 Oη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ ζπλνιηθή θαζαξή ζπκβαηηθή αμία θαη 
παξαθξαηνχληαη εθάπαμ θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηηκνινγίνπ. 
 

3. Ζ πξνκήζεηα απαιιάζζεηαη θξαηήζεσλ ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 
 
4. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 

(ΦΔ) πνζνζηνχ 4%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014. 

 

 5. Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα αθφινπζα ινηπά 
έμνδα: 
 
 α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πάζεο κνξθήο έμνδα ειέγρνπ 
– δνθηκψλ, εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ θαη ινηπά έμνδα, ηα νπνία απαηηνχληαη κέρξη 
ηελ Οξηζηηθή Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ ηφπν 
παξάδνζεο. 
 

Α/Α 
Πεξηγξαθή 

Δίδνπο 
Πνζφηεηα 

Σηκή αλά ΜΜ 
ρσξίο ΦΠΑ (€) 

πλνιηθή Αμία ρσξίο 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (%) 
πλνιηθή 
Αμία κε 
ΦΠΑ (€) 
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 β. Πηζηνπνίεζεο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αζθαιίζεσλ, θαζψο θαη 
φζσλ εμφδσλ πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή 
θαζπζηεξεκέλσλ παξαδφζεσλ. 

 
 γ. Κάζε άιιν θξπθφ έμνδν ην νπνίν δελ πξνζδηνξίζζεθε ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή (ελδεηθηηθά έιεγρνη απφ ην Υεκείν, ζε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ πξντφληνο). 

 
 6.  Η ζχκβαζε έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο ηελ αλάισζε 
ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (εθηηκψκελε 
δηάξθεηα δψδεθα (12) κήλεο).  
 
 7. «ε πεξίπησζε πεξάησζεο, εηέξαο, κε ην ίδην αληηθείκελν, 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ θνξέα ησλ ΔΓ επ’ σθειεία ΑΒ Γεθέιεηαο, ε 
ζχκβαζε ιχεηαη κνλνκεξψο, κεηά απφ έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ 
ηελ Τπεξεζία. ηελ έλλνηα ηεο πεξάησζεο εκπεξηέρεηαη θαη ε πξάμε ππνγξαθήο 
ηεο ζρεηηθήο κε ην ίδην αληηθείκελν ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο 
απνδέρεηαη ην γεγνλφο ρσξίο θακία αμίσζε απφ κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.» 
 

Άξζξν 3ν 
Πιεξσκή – Γηθαηνινγεηηθά      

 1. Ζ πιεξσκή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Τπεξεζίαο. Δηδηθφηεξα: 
 
 α. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη κε ηελ έθδνζε 
ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηεο ΓΟΤ ΑΒ Γεθέιεηαο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο, ζπγθεληξσηηθά γηα ηα 
ηηκνιφγηα θάζε κήλα, γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ παξαδφζεθαλ, κε βάζε ηα 
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 
παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 β. Ο ρξφλνο εμφθιεζεο είλαη ηξηάληα (30) εκέξεο, ππνινγηδφκελσλ 
απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ. 

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

    

ΑΔΑ: ΩΒΥΒ6-ΗΛ9
20PROC006782501 2020-05-28



                                                           Γ - 7 

   δ. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

 

   (1) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

 

 (2) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο 
πιεξσκήο νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (κε έγθαηξε ππνβνιή 
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθπησζε 
ιφγσ ησλ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ). 

 

   ε. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή.  
 
   ζη. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο 
(0,13468%), νη νπνίεο αλαιχνληαη αθνινχζσο: 
 
   (1) Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   (2) Τπέξ Υαξηνζήκνπ 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 
0,00042% (0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ’αξηζκ 
5143/11-12-2014(ΦΔΚ Β’ 3335) Τ.Α. 
 
   (3) Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπψλ (ΑΔΠΠ) 
0,06%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ. 
Αξ.1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 
 
   (4) Τπέξ Υαξηνζήκνπ ΑΔΔΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 6 
ηεο ππ. Αξ.1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄ 969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 
 
 δ. Oη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ ζπλνιηθή θαζαξή ζπκβαηηθή αμία 
θαη παξαθξαηνχληαη εθάπαμ θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηηκνινγίνπ. 
 
   ε. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο (ΦΔ) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ 
αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.4254/2014. 
 
 ζ. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα 
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θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ 
θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 
 

 2. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα 
φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα έρνπλ σο θάησζη: 
 
 α. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ 
απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνλ Κ.Σ.Π.. 
   
 β. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ, εθδνζέλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε 
εκεξνκελία έθδνζεο φρη λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
 γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ηηο 
εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
 δ. Λνηπά πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά (ελδεηθηηθά έιεγρνη απφ ην 
Υεκείν, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ πξντφληνο). 
 
 3. Ζ εμφθιεζε ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 
 
 α. Γελ ζα πθίζηαληαη παξαηεξήζεηο ή επηθπιάμεηο θαηά ηελ παξαιαβή 
ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
  
 β. Θα έρνπλ θαηαινγηζζεί νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ζηνλ 
Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε παξεθθιίζεηο ή 
θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή παξαβίαζεο ινηπψλ φξσλ 
ηεο χκβαζεο. 
 
 γ. Ο Πξνκεζεπηήο ζα έρεη πξνζθνκίζεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηελ χκβαζε δηθαηνινγεηηθά. 
 

Άξζξν 4ν 
Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 

 
  1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη 
έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
   
 α. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο: 
 
 (1) Αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ – ειιείςεηο πξντφλησλ. 
 
 (2) Υξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. 
 
 (3) Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο, ή ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο πέξαλ ησλ είθνζη ηεζζάξσλ 
(24) σξψλ ζηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ. 
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 (4) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο. 
 (5) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο, ηφζν 
θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
 (6) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο, 
 

επηβάιιεηαη 
 
       ▬ Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν  1.000,00€. 
 
       ▬ Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν  1.500,00€. 
 
       ▬ Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν   2.000,00€. 
 
       ▬ Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
   β. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε (κε ηνμηθέο νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ 
κφιπλζε θιπ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΚΣΠ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο Ννκνζεζίαο, επηβάιιεηαη: 
 
 (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ επξψ (€ 
5.000,00). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ ΔΦΔΣ θαη 
ζην ΓΔΑ/ΓΤΓ, ελψ δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ δηνξζψζεηο θαη 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη έιεγρνο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ κε αλάινγν απνδεηθηηθφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη, ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη ηα απαηηνχκελα πξντφληα απφ άιινλ πξνκεζεπηή, επηβαξχλνληαο 
ην ζπκβαζηνχρν κε ηελ επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ ηηκή. 
 
 (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε, έθπησζε. 
 
 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. 
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 5. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο 
επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 
Άξζξν 5ν 

Κήξπμε  Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ  

 
  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 6ν  

Γηελέξγεηα Διέγρσλ – Γεηγκαηνιεπηηθψλ Δμεηάζεσλ 

 
 1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο 
πνπ είλαη ππεχζπλα  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ (κε ζπκκεηνρή ππνρξεσηηθά, Αμθνχ Δηδηθφηεηαο 
Τγεηνλνκθνχ), δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ πξνκεζεπηή (θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ/παξαγσγψλ 
ηνπ), ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ηνπο ρψξνπο θαη ηα είδε 
παξαζθεπήο – ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ζηε δηάζεζε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο ηεο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε πγεηνλνκηθή ηνπο 
θαηαιιειφηεηα. 
 

3.  Δπίζεο, ε Τπεξεζία θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή 
ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε 
εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν 
(φηαλ δελ ππάξρεη ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
     
   α. Μηθξνβηνινγηθφ 
     
   β. Υεκηθή Αλάιπζε. 
   
  γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε. 
 
   4. Σν θφζηνο ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ απηψλ ζα 
βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
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 5. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ ΚΣΠ θαη ζηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 
Ννκνζεζία Σξνθίκσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 214 ηνπ Ν.4412/16, πεξί 
«Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο Δμεηάζεηο». 
 

Άξζξν  7ν 
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ 

 
 1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε φηαλ: 
 
 α. Σν ζπκβαηηθφ είδνο δελ 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. 
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Άξζξν 8ν 
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. 

 
ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 Άξζξν 9ν 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Παξνρή  Δγγπήζεσλ θιπ 

 

 1. Ζ πξνκήζεηα ησλ Νσπψλ θαη Καηεςπγκέλσλ Κνηφπνπισλ πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο Μνλάδσλ ΑΒ Γεθέιεηαο θαη 2νπ ΑΚΔ ζα γίλεη κε 
βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο σο ην Παξάξηεκα «Α» ηεο 
παξνχζαο 
 

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’ αξίζκ. 11/2020 Γηαγσληζκνχ, 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. 

 
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

 Άξζξν 10ν 
Υξφλνο Παξάδνζεο 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ εληφο 

24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο), 
αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο απηήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο 
δχλαηαη λα παξαηαζεί, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Μνλάδαο, θαηά 24 επηπιένλ 
ψξεο. 

 
2. Οη εθάζηνηε παξαγγειίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ Μνλάδσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη εηέξσλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε 
επνρηθφηεηα, νη πεξίνδνη ενξηψλ θαη λεζηείαο θιπ. 

 
Άξζξν 11ν  

Παξάδνζε –  Παξαιαβή  
 

1. Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε έμνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα είηε ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθνδνζίαο, είηε ζηελ Λέζρε Αμθψλ, ζε ρψξν πνπ 
ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ θάζε Μνλάδα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 
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(απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δεηεζεί 
ε παξάδνζε πξντφλησλ άββαην, Κπξηαθή ή αξγίεο.  

 
2. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα 

Όξγαλα ηεο θάζε Μνλάδαο, παξνπζία Ηαηξνχ ή Κηεληάηξνπ θαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ 
ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθίεο δηαηάμεηο: 

 
 α. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα έρεη εμνπζηνδφηεζε 
απφ ην γξαθείν Αζθάιεηαο γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηηο Μνλάδεο, λα είλαη θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ Οξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 
Μνλάδσλ. 
 β. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηηο Μνλάδεο 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη δε ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ, εμάξηεζε απφ ηελ 
ΠΑ θαη φηη ζα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  
 
 γ. ε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 

 
Άξζξν 12ν  

πζθεπαζία –  Μεηαθνξά  
 
 Ζ ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ ηεο ζχκβαζεο, νη επηζεκάλζεηο επί απηψλ 
θαη ε κεηαθνξά απηψλ δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΠ θαη ην Παξάξηεκα «Α» ηεο χκβαζεο. 
               

Άξζξν 13ν  
Απφξξηςε Τιηθνχ –  Παξαπνκπή ζε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή  

 
 1. Γηα πεξηπηψζεηο απφξξηςεο – αληηθαηάζηαζεο ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16.  
 
 2. Γηα πεξηπηψζεηο παξαπνκπήο ζε δεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/16.  

 
Άξζξν 14ν 

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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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

       
Άξζξν 15ν  

Σξνπνπνίεζε Όξσλ Τπνγξαθήο χκβαζεο  

 
 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. 

 
Άξζξν 16ν  

Οινθιήξσζε χκβαζεο  

 
 Ζ χκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
 α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ 
πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο 
πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
 
 β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ 
παξαδφζεθαλ. 
 
 γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
 
 δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ χκβαζε. 
 

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 ΠΑ 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 
             ΔΠΙΣΔΛΑΡΥΗ                                                    ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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