
Σελ. 1 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Δημ. Σούτσου 40, 4ος όροφος 
TK 115 21, Αμπελόκηποι 
Τηλεφ. 2108705010–13–15  
Fax 2106445633 
e – mail : yppa@haf.gr      
URL :  www.haf.gr 

Φύλλα Διακήρυξης : 64 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 14/21 

 
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την  

Προμήθεια «Ειδών Κυλικείου  
Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ - 120ΠΕΑ - 124ΠΒΕ» 

 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 108545 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

(Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, με 
κύρια δραστηριότητα : Άμυνα) 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) – Διοίκηση 
Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΕ). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας 
(ΥΠ/ΠΑ), Δημ. Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, 
Αμπελόκηποι, 4ος όροφος 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών (αρχής 
γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2022), για την 
προμήθεια Ειδών Κυλικείου και ειδικότερα 
Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών και Ειδών 
Ζαχαροπλαστικής - Επιδορπίων, για την κάλυψη 
των απαιτήσεων των Kυλικείων, της Tροφοδοσίας 
και των Λεσχών των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας 
(123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, 
ΣΜ. ΔΑΕ) & 2ο ΑΚΕ, 120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η 
συνολικά χαμηλότερη τιμή) ανά κατηγορία των 
προσφερομένων ειδών και ανά Μονάδα της ΠΑ. 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
15810000-9 (Αρτοσκευάσματα – Σφολιατοειδή – 
Είδη ζαχαροπλαστικής και Γλυκίσματα)   

mailto:yppa@haf.gr




Σελ. 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
€ 479.363,62  x 2 έτη = € 958.727,24  [ποσό 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, και των 
προβλεπόμενων κρατήσεων]  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

0,13468 % επί της συμβατικής αξίας. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ.Ε) 

 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος 4%  για την προμήθεια υλικών (επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 
64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
(ΦΠΑ) 

13% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ –  
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα διενεργηθεί σε 
βάρος εσωτερικών πόρων των Μονάδων και 
πιστώσεων Προϋπολογισμού Εξόδων του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, επί ΑΛΕ 2410901001, Ειδικός Φορέας 
10112040000000. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες 
Τροφοδοσίας για τα έτη 2022 και 2023 εκτιμώμενου 
ποσού 150.000,00 ευρώ ετησίως, θα 
χρηματοδοτηθούν σε βάρος της με αριθμ. Πρωτ. 
777 ΑΑΥ Ομάδας Β’ (ΑΔΑ ΨΙΗ46-ΞΚ9). Οι λοιπές 
δαπάνες (Κυλικεία – Λέσχες), εκτιμώμενου ποσού 
329.363,62 ετησίως (ήτοι 658.727,24 ευρώ 
συνολικού ποσού), θα διενεργηθούν σε βάρος 
εσωτερικών πόρων των Μονάδων. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Όπως αυτές ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
«Γ» της παρούσας. 
 

CPV 15810000-9 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Στις εμπλεκόμενες Μονάδες της ΠΑ :  Μονάδες της 

ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, 

ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ. ΔΑΕ) & 2ο ΑΚΕ, 
120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ .    

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στα 
Μερικά Κυλικεία ή το Κεντρικό Κυλικείο ή τις 
Διαχειρίσεις Τροφοδοσίες-Λέσχες των Μονάδων, σε 
χώρο που θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα 
έως και Παρασκευή) και εντός 24 ωρών από την 
παραγγελία, ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός δύναται να 
παραταθεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Μονάδας, κατά 24 επιπλέον ώρες.  

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Δύο (2) έτη (αρχής γενομένης από 1/1/22) 





Σελ. 3 

 
 
 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν : 
 
  α. Του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ τ.Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονομικής 
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/29-7-04) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 
 

β. Του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ τ.Α΄ 35/15-2-95) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

γ. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/9-3-99) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

δ. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ.Α΄ 248/7-11-00) «Κύρωση Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν επιτρέπονται. 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΑΡΧΙΚΗ) 

Διακόσιες Σαράντα (240) ημέρες. 

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 07:00 πμ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17 Μαΐου 2021, ημέρα  Δευτέρα,  ώρα 15:00 πμ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι                  
24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 πμ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

05 Απριλίου 2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ 

09 Απριλίου 2021 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

09 Απριλίου 2021 

http://www.promitheus.gov.gr/




Σελ. 4 

   ε. Του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ τ.Α΄ 179/6-8-01) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
Ν. 4042/12 (ΦΕΚ τ.Α΄ 24/13-2-12) και του Ν. 4496/17 (ΦΕΚ τ.Α΄ 170/8-11-17). 
 

   στ. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
   ζ.  Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-11) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
η. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 226/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και 
ιδίως τα καθοριζόμενα στο άρθρο 26 αυτού περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
Διοίκησης. 

 
 θ. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 52/28-2-13) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 ι.   Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107/9-5-13) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου  
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές 
συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
   ια. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του 
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 85/7-4-14). 
 
   ιβ. Του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Διοικητικά Μέτρα, Διαδικασίες και 
Κυρώσεις στην Εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους Τομείς των 
Τροφίμων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και Προστασίας των Ζώων και άλλες Διατάξεις 
Αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  
 
 

 ιγ. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-3-14) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (ΦΕΚ τ.Α΄161/25-9-92) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών 
προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 ιδ. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 





Σελ. 5 

  ιε. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

  ιστ. Του Ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄ 127) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

 

  ιζ. Του Ν.4736/2020 (ΦΕΚ Α΄ 200) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο 
περιβάλλον και λοιπές διατάξεις». 

 

  ιη. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 145/05-08-16) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει 
του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-2016 εγγράφου του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
  ιθ. Του ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 63/4-5-17) περί «Κανονισμός 
Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 
  κ. Τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ τ.Α΄ 64/4-5-17) «Κανονισμός 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 
 
 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν : 

 
α. Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ 

(ΦΕΚ τ.Β΄ 2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί–συμπληρωθεί με 
την υπ΄ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄1753/ 
2-9-08). 
 

β. Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 3335/11 Δεκ 14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (τ.Α΄ 204) 
όπως ισχύει». 
 

  γ. Την υπ΄ αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 
της παραγρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ τ.Α΄ 147). 

 





Σελ. 6 

            δ. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 
1781/23-5-17), «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 
 
                       ε. Την υπ΄ αριθμ. 56902/215/19 Μαϊ 17 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 1924/2-6-17), «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
  στ. Την με αριθμό 47829/21 Ιουν 17 (ΦΕΚ Β΄ 2161) Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις». 
 
  ζ. Την Φ.831/116/Σ.19/29 Ιαν 21/ΔΑΕ/Γ3 εντολή διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής [Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)]. 

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

3. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια «Ειδών 
Κυλικείου και ειδικότερα Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής-
Επιδορπίων», για την κάλυψη των απαιτήσεων των Kυλικείων, της Tροφοδοσίας και των 
Λεσχών των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, 
ΣΜ. ΔΑΕ) & 2ο  ΑΚΕ, 120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ, και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δύο 
(2) ετών (αρχής γενομένης της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης σύμβασης, ήτοι την 
1η Ιανουρίου 2022). 

 
       4.       Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η 
χαμηλότερη τιμή) ανά κατηγορία των προσφερόμενων ειδών και ανά Μονάδα της 
ΠΑ.  
 

5. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο 
ποσό των € 958,727,24 για μία διετία (2-ετία), συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων και  ΦΠΑ 13%.  

 
 

 6. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από δημοσίευση της 
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων).  
 
  7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 
17 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1924/2-6-17) και του Ν.4412/2016 (άρθρο 36), καθώς και τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα διακήρυξη. 
 
 8. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η            
10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 17η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α 
56902/215/19 Μαϊ 17. 
 
 9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – 
Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής (άρθρο 5 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17) : 
 
  α. Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή 
των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως : 
 
   (1) Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα 
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος.  
 
   (2) Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται 
να αιτούνται την εγγραφή τους : 
 
    (α) Είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.  
 
    (β) Είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα 
SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης του συστήματος. 
 
   (3) Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα 
προηγούμενα δύο εδάφια,  αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την 
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας : 
 
    (α) Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
 
    (β) Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 
αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή 
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομίζοντας εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
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  β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους 
χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
  γ. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα 
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει 
σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

 
10. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση του 

συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης, 
στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και στο σχέδιο της σύμβασης, ως τα Παράρτηματα «Α» 
έως «ΣΤ» που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος       
αυτής : 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

5. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΦΥΛΛΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 

 
11. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 
24η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο 
σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του Διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή του Διαγωνισμού») όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στο άρθρο 10 του Παραρτήματος «Α» (Γενικοί  Όροι), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

 
12. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 

πραγματοποιείται μέσω του συστήματος (άρθρο 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17) κατά 
περίπτωση, με : 

 
 α. Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία». 
 
 β. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του υπόψη διαγωνισμού. 
 
 γ. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς 

στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει 
τους (υπό)φακέλους : 

 
(1) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
 
(2) «Οικονομική Προσφορά» 

 
(3) «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 
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13. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης 
που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο 
καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης 
εγγράφων μέσω του συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της 
ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και 
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, 
όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη. 

 
14. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 

αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της παρούσας σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της Υ.Α  
56902/215/19 Μαϊ 17, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

 
15. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού καθώς και τυχόν υπομνήματα – ενστάσεις – προσφυγές, θα αναρτώνται σε 
ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ, προς ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων, στο πλαίσιο της διαφάνειας, της ισότιμης και χωρίς 
διακρίσεις αντιμετώπισης των οικονομικών φορέων. 
 

16. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
17. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη διακήρυξη και τα δικαιώματα επί 

αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της διακήρυξης από τους 
οικονομικούς φορείς επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών 
τους.  
 

18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο 
οποίος εξ΄ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες 
σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα 
Παραρτήματά της. 

 
19. Περίληψη της ανακοίνωσης (προκήρυξη) έχει αποσταλεί για δημοσίευση :  

 
α. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(για το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) στις            
05 Απριλίου 2021. 

 

β. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 09 Απριλίου 2021 με ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 
21PROC008434714. 

 
γ. Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις                           

09 Απριλίου 2021 με ΑΔΑ: 6ΧΓΙ6-ΠΨΨ. 
 

                       δ.  Περίληψη της ανακοίνωσης (προκήρυξη) θα αποσταλεί για 
ανάρτηση στις 09 Απριλίου 2021 στους ακόλουθους φορείς : 

 
   (1) Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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   (2) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην  Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ). 
 

20. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στην Υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
21. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας 
(www.haf.gr), στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της Πολεμικής Αεροπορίας 
(https://public.haf.gr/procure/) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό διαγωνισμού : 108545. 
  

22. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΕΛΔΑ/ΑΘ) ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.Δ 
721/1970. 
 

23. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται : 

 
α. Κατά το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού στο Τμήμα 

Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας αρμόδιοι χειριστές : Ανθσγός (ΥΟΚ) Παναγιώτα 
Αγοραστού , Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής και Υπσγός (Ο) Σπυρίδων Γιαννακός 
και,τηλεφ. 2108705015–10-13. (αντίστοιχα). 
 
 

β. Κατά το στάδιο της διενέργειας του διαγωνισμού στο Τμήμα 
Διενέργειας της Υπηρεσίας μας αρμόδιος χειριστής : Ασμίας (ΕΟΙΤ) Ευστάθιος Ταξιάρχου 
και Ασμίας (ΥΤΑ) Νικόλαος Φόβος,  τηλεφ. 2108705058 – 23 (αντίστοιχα) 

 
 

        Αθήνα,  09 Απρ 21 
 

 
          Σμχος (Ο) Κων/νος Συλεούνης 

          Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haf.gr/
https://public.haf.gr/procure/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 14/2021) 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» 
 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 
ΜΕΡΟΣ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Προμήθειας – Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

 
ΜΕΡΟΣ 2ο 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 2ο Υποχρεωτικοί Όροι 

Άρθρο 3ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

Άρθρο 4ο Περιεχόμενο Προσφορών  

Άρθρο 5ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 

Άρθρο 6ο Οικονομική Προσφορά 

Άρθρο 7ο Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Άρθρο 8ο Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων – Κοινοπραξιών 

Άρθρο 9ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Άρθρο 10ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιμών 

Άρθρο 11ο Διαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoρώv  

Άρθρο 12ο 
Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – 
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 

Άρθρο 13ο Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

Άρθρο 14ο Απόρριψη Προσφορών 

Άρθρο 15ο Εγγυοδοσία 

Άρθρο 16ο Προδικαστικές Προσφυγές 

Άρθρο 17ο Υπεργολαβίες 

Άρθρο 18ο Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

Άρθρο 19ο Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 

 
ΜΕΡΟΣ 3ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

    Άρθρο 20ο Κατάρτιση της Σύμβασης 

Άρθρο 21ο Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 

Άρθρο 22ο Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

Άρθρο 23ο Ανωτέρα Βία  

Άρθρο 24ο Εκχωρήσεις 

Άρθρο 25ο Εμπιστευτικότητα 

Άρθρο 26ο Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών 

Άρθρο 27ο  Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης  

Άρθρο 28ο  Λοιπές Διατάξεις 
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ΜΕΡΟΣ 1ο :  Αντικείμενο προμήθειας – Γενικές πληροφορίες  

 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο Προμήθειας –  

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 
 

1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η σύναψη σύμβασης 
διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου και ειδικότερα 
Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής-Επιδορπίων, για την 
κάλυψη των απαιτήσεων των Kυλικείων, της Tροφοδοσίας και των Λεσχών των Μονάδων 
ΑΒ Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ. ΔΑΕ) & 2ο ΑΚΕ, 
120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ. 

  
2.     Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο 

ποσό των 479.363,62 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των 
ειδών του διαγωνισμού και ποσού 958.727,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το 
σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. Αναλυτικά οι εκτιμώμενες απαιτήσεις των 
Μονάδων καθώς και η ετήσια προϋπολογισθείσα αξία ανά κατηγορία ειδών και ανά 
Μονάδα, καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 

   
 

     

 

 

Μονάδα 

Ετήσια Αξία ανά Κατηγορία Ειδών (με ΦΠΑ) σε Ευρώ 

Αρτοσκευάσματα Σφολιατοειδή 
Είδη 

ζαχαροπλαστικής και 
Επιδόρπια 

ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας  
& 2ο ΑΚΕ 

224.893,88 39.279,11 83.848,91 

120 ΠΕΑ 21.553,10 0 2.889,37 

124 ΠΒΕ 98.767,25 4.515,00 3.617,00 

Σύνολα ανά κατηγορία 345.214,23 43.794,11 90.355,28 

Συνολική Ετήσια Αξία 
Ειδών  

479.363,62 

Μονάδα 

Αξία Διετίας ανά Κατηγορία Ειδών (με ΦΠΑ) σε Ευρώ 

Αρτοσκευάσματα Σφολιατοειδή 
Είδη 

ζαχαροπλαστικής και 
Επιδόρπια 

ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας  
& 2ο ΑΚΕ 

449.787,76 78.558,22 167.697,82 

120 ΠΕΑ 43.106,20 0,00 5.778,74 

124 ΠΒΕ 197.534,50 9.030,00 7.234,00 

Σύνολα ανά κατηγορία 690.428,46 87.588,22 180.710,56 

Συνολική Αξία Ειδών για 
τη Διετία 

958.727,24 
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   α.  Αρτοσκευάσµατα (ετήσια Π/Υ αξία 345.214,23 Ευρώ):  

 
   (1) Στην κατηγορία εντάσσονται τα ∆ιάφορα Αρτοσκευάσµατα 
και Απλά Αρτοσκευάσµατα κατά τα Άρθρα 113 και 114 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
(Κ.Τ.Π.), πλην της κατηγορίας των Σφολιατοειδών.  

                 (2) Ως βασικά, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
κατατεθεί προσφορά, ορίζονται δώδεκα (12) είδη, µε τους αντίστοιχους ανά είδος 
συντελεστές βαρύτητας, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

1 
Τοστ με τυρί τύπου gouda ή 

edam ή ανάλογης κατηγορίας 
 5% Χ  

2 Τοστ τυρί-ζαμπόν  25% Χ  

3 Τοστ τυρί- γαλοπούλα  25% Χ  

4 
Σάντουιτς με τυρί τύπου gouda 

ή edam ή ανάλογης 
κατηγορίας 

 2% Χ  

5 Σάντουιτς με τυρί-ζαμπόν  7% Χ  

6 Σάντουιτς με τυρί- γαλοπούλα  7% Χ  

7 Ατομική πίτσα  5% Χ  

8 
Ατομικό κέικ 

(φρούτου ή σοκολάτας) 
 1% Χ  

9 Μηλόπιτα (ή κερασόπιτα)  1% Χ  

10 Ντόνατς  1% Χ  

11 
Κρουασάν (με πραλίνα 

φουντουκιού ή με μαρμελάδα) 
 20% Χ  

12 Ατομικό Σταφιδόψωμο  1% Χ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%   

 

   β.  Σφολιατοειδή (ετήσια Π/Υ αξία 43.794,11 Ευρώ): 

   (1) Στην κατηγορία εντάσσονται τα Διάφορα Αρτοσκευάσματα 
Ζαχαροπλαστικής και Διάφορα Λοιπά Αρτοσκευάσματα κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 114 
του Κ.Τ.Π., τα οποία έχουν την μορφή πίτας ή ζύμης-σφολιάτας, η οποία περιέχει τα 
επιτρεπόμενα και οριζόμενα συστατικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω 
Άρθρου του Κ.Τ.Π..  

   (2) Ως βασικά, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
κατατεθεί προσφορά, ορίζονται επτά (7) είδη, με τους αντίστοιχους ανά είδος συντελεστές 
βαρύτητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

1 Τυρόπιτα  40% Χ  

2 Κασερόπιτα  10% Χ  

3 Σπανακόπιτα  10% Χ  

4 Σπανακοτυρόπιτα  10% Χ  

5 Λουκανικόπιτα  10% Χ  

6 Πιροσκί  10% Χ  

7 Μπουγάτσα  10% Χ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%   

 

 γ. Είδη Ζαχαροπλαστικής-Επιδόρπια (ετήσια Π/Υ αξία 90.355,28 
ευρώ): 
 
   (1) Στην κατηγορία εντάσσονται τα Γλυκίσματα και τα 
Επιδόρπια με βάση το γάλα, κατά τα Άρθρα 141 και 84 του Κ.Τ.Π. 
 

    (2) Ως βασικά, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να 
κατατεθεί προσφορά, ορίζονται επτά (7) είδη, με τους αντίστοιχους ανά είδος συντελεστές 
βαρύτητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

1 Γλυκά ταψιού  25% Χ  

2 
Πάστες κρέμας και 
σοκολάτας 

 22% Χ  

3 Εκλέρ  8% Χ  

4 Κωκ  15% Χ  

5 Μιλφέιγ  5% Χ  

6 Ζελέ φρούτου  18% Χ  

7 
Επιδόρπια με βάση το γάλα 
(κρέμα βανίλια-ρυζόγαλο) 

 7% Χ  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%   
  
 
   (3) Στα γλυκά ταψιού συμπεριλαμβάνονται: μπακλαβάς, 
κανταΐφι, γιαννιώτικο, ραβανί, σάμαλι, γαλακτομπούρεκο, τουλούμπα. Αποτελεί ένα (1) 
ενιαίο είδος για το οποίο θα προσφερθεί μία (1) τιμή, ενώ θα πρέπει οι προμηθευτές 
υποχρεωτικά να έχουν τη δυνατότητα διάθεσης τουλάχιστον τριών (3) από τα 
συγκεκριμένα είδη. 
 
 3. Τα ανωτέρω είδη, είναι τα βασικά που θα πρέπει υποχρεωτικά να 
προσφερθούν ανά κατηγορία ειδών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των τιµών. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε κατηγορίας, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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 4. Επισηµαίνεται ότι, οι συντελεστές βαρύτητας έχουν καθοριστεί µε βάση τα 
απολογιστικά στοιχεία των προηγούµενων ετών, είναι ενδεικτικοί, αντικατοπτρίζουν την 
τάση (κατανάλωση) των ειδών και δύνανται να παρουσιάζουν αυξοµειώσεις τα επόµενα 
έτη. 
 

5. Επιπλέον των υπόψη ειδών, οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν 
επιπρόσθετα είδη που τυχόν διαθέτουν σε κάθε κατηγορία, τα οποία όμως, δεν θα 
ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.    

 
6. Η προμήθεια θέματος είναι διαιρετή και οι οικονομικοί φορείς δύνανται να 

προσφέρουν: 
 

α. Για το σύνολο των κατηγοριών των ειδών, για ορισµένες εξ αυτών ή 
και για µία κατηγορία. 

 
β. Για το σύνολο των Μονάδων (Μονάδες ΑΒ ∆εκελείας και 2ο ΑΚΕ, 

120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ), είτε για ορισµένες εξ αυτών, είτε και για µία Μονάδα. Επισηµαίνεται 
ότι η προσφορά θα αφορά, επί ποινή αποκλεισµού, στο σύνολο των ειδών της κατηγορίας 
για την οποία θα συµµετάσχουν. Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι οι Μονάδες ΑΒ 
∆εκελείας και το 2ο ΑΚΕ λογίζονται ως µία ενιαία Μονάδα. 

 
 7. Η ανάδειξη του µειοδότη, θα γίνει ανά κατηγορία ειδών. Η ανάθεση θα γίνει 
στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει αθροιστικά τη χαµηλότερη τιµή (µειοδοτήσει) 
σε κάθε κατηγορία (βάσει των συντελεστών βαρύτητας και των τιµών των βασικών ειδών 
που θα προσφέρει). 
 
 8. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ετήσιες προϋπολογισθείσες αξίες των υπό 
προμήθεια ειδών ανά κατηγορία και Μονάδα, είναι ενδεικτικές, βασίζονται σε 
απολογιστικά στοιχεία, δύνανται να διαφοροποιηθούν για το κάθε είδος αναλόγως των 
απαιτήσεων των Μονάδων, δεν είναι δεσμευτικές και ο προμηθευτής δε δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση από την Π.Α σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των 
ποσοτήτων. 
 

9. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα, 
ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί για όλες τις κατηγορίες των ειδών ή 
για µέρος αυτών. 

 
  10.     Η προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τις τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας, που επισυνάπτονται αναλυτικά στο Παράρτημα 
«Γ»  της παρούσας. 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο :  Όροι Διεξαγωγής Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

 
 

Άρθρο 2ο  
Υποχρεωτικοί Όροι 

 

Όλοι οι περιεχόμενοι –στην παρούσα διακήρυξη του επικείμενου 
διαγωνισμού– όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη 
τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά τους και τους αποκλείει από 
οποιαδήποτε αξιολόγηση.  
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Άρθρο 3ο  

Δικαιoύμενοι Συμμετοχής 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς που 
ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα : 
 

▬ Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
 
▬ Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
▬ Συνεταιρισμοί. 
 
▬ Κοινοπραξίες. 

 
 2. Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 
25 του Ν. 4412/2016, είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 

3. Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού, ο όρος «Οικονομικός Φορέας» 
αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες.  

 
4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να 

λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους, 
ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, δύναται να απαιτήσει να 
περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

 
 

Άρθρο 4ο 
Περιεχόμενο Προσφορών 

 
 1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο 
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει αυτή, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 36) και το άρθρο 15 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17. 

 
            2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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 3.  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο 
τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή, έως και δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων 
συμμετοχής.  

 
4. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 

προσφορά τους (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016), εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf : 

 
  α. Έναν (υπο)φάκελο με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 
 
  β. Έναν (υπο)φάκελο με την «Οικονομική Προσφορά». 
 

5. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών 
της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε 
απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η εκ παραδρομής 
υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».   
 

6. Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία 
που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, προσκομίζονται εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  και αποστέλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου 
περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη 
μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις 
«Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιμέρους 
έντυπα οικονομικής προσφοράς»,  αντίστοιχα, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και 
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βέβαιας χρονολογίας. 

 
7. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 

σύνολο των απαιτούμενων από την διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της 
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-03-14). 
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη 
τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή 
μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-03-
14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται από την αρμόδια για το 
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια 
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή 
φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 
στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 
22 του Ν1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 
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διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη 
πράξη, ανακαλείται αμέσως. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την 
προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-03-14)  είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης (ήτοι μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού).  
  
 8. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής –για την κατάθεση των 
προσφορών– ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστημα.  
 
 9. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης. 
 
 10. Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους 
για το διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν 
στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί 
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 
 11. Απαιτούμενα από τη διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή 
στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη 
προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της 
προσφοράς. 

 
12. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 

σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην 
πρoσφoρά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο 
όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή ή σε 
στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής 
του διαγωνισμού. 
 

13. Ο οικονομικός φορέας, εφόσον δεν ασκήσει εμπροθέσμως την 
προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού με βάση τα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ 
39/2017, ή εφόσον απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με 
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους όρους αυτής. 
 

14. Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές  – απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές  – απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
 15. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
 
 16. Εναλλακτικές προσφορές στο αντικείμενο θέματος δεν γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος 
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
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διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών.   
 
 17. Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016 : 
 
  α. Υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και 
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. 
 
  β. Υποβάλλεται στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, με ρητή 
αναφορά όλων των σχετικών διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν 
την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  
 
 18. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της (άρθρο 21 του Ν.4412/2016).   

 
19. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται με τη συμμετοχή τους ότι: 
  

α. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

   
β. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν. 

 
γ. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
δ. Εχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 

66 του Ν.Δ 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους 
μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους απόστρατους αξιωματικούς που έχουν 
ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 
αποστρατεία τους. 

 
ε. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού. 

 
στ. Υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ΄ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης να τηρούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β 
ή και της παραγρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. 
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Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής –  

Τεχνική Προσφορά 
 

1. Ο (υπο)φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 
 α. Δικαιολογητικά συμμετοχής : 

 
(1)  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί 

της συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης (ή της κατηγορίας/μονάδας για την 
οποία θα συμμετάσχει ο οικονομικός φορέας), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας, το άρθρο 72 παραγρ. 1α του Ν. 4412/2016  και το άρθρο 15 της 
Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 
 (2) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.4412/2016, το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες προβλέψεις :  
 
    (α) Η ΥΠ/ΠΑ, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής : 
 
     1/ ∆ηµιουργεί µέσα από την ιστοσελίδα : 
 

            https://espdint.eprocurement.gov.gr   
 
 
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συµπληρώνοντας και 
επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.  
 
     2/ Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του 
ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  
 
 
     3/ Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml 
και δεν είναι αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους 
Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της 
διακήρυξης.  
 
    (β) Ο οικονοµικός φορέας :  
 
     1/ Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο 
από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα : 
  

 https://espdint.eprocurement.gov.gr   
 
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Eπαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου 
ΕΕΕΣ/ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του 
διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
     2/ Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και 
επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα 





Σελ. 21 

Αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, 
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο.  
 
     3/ Επιλέγει «Εξαγωγή (pdf)». Το αρχείο 
εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση 
κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf.  
 
     4/ Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που 
εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
 
     5/ Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ σε µορφή .pdf 
στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
 
    (γ) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί 
το ΕΕΕΣ µε τη χρήση του αρχείου .pdf. 

 
β. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς : 

 
 (1) Συνοπτική περιγραφή σε μορφή αρχείου (.pdf), το οποίο θα 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό εντός του 
(υπο)φακέλου της τεχνικής προσφοράς, στην ελληνική γλώσσα, μαζί με πλήρη φυσικά ή 
τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το 
συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως 
Παράρτημα «Γ» της παρούσας. Η τεχνική προσφορά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
τυχόν υλικό τεκμηρίωσης, κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, 
μεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη 
βιβλιογραφία, μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει 
λάβει, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις  κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη 
των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στο φύλλο της τεχνικής προσφοράς θα καταγράφονται 
όλα τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά. 

 
 (2) Τεχνική προσφορά, παραγόμενη εκ του συστήματος από το 

πεδίο «Εκτυπώσεις». 
 

             (3) Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα «Β»).  
 

 
2. Για την υποβολή του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικής προσφοράς επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν 
συνήθεις πλημμέλειες που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού 
φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας : 

 
 

α. Δικαιολογητικά συμμετοχής : 
 
 

   (1) Αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ : 
 

                        (α) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας 
συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 
(οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), 
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  
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                         (β) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας 
συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής 
(οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), 
πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με 
χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 
οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  
 

                         (γ) Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από 
κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), 
πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο 
οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού. 

 
                           (δ) Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, 
προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης σε τρίτους υπό τη μορφή 
υπεργολαβίας, στις ικανότητες των οποίων ΔΕΝ στηρίζεται προκειμένου αυτός να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής (οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας και 
τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας), δεν απαιτείται η υποβολή και για αυτούς 
(υπεργολάβους) σχετικού ΕΕΕΣ.  
 
                           (ε) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης,  το  οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και για τους υπεργολάβους 
σχετικού ΕΕΕΣ (άρθρο 131 του Ν.4412/16). 
 

(2) Αναφορικά με την υπογραφή και υποβολή του ΕΕΕΣ 
ισχύουν τα ακόλουθα : 
 

(α) Tα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 79Α «Υπογραφή 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου» του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει                        
(Ν.4497/2017 – ΦΕΚ τ.Α΄ 171/13 Νοε 17), κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του 
άθρου 73 του Ν. 4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθεντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για τα ανωτέρω, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή ταυτίζεται με το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
Το ΕΕΕΣ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως  δέκα (10) ημέρες πρίν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
 
    (β) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα 
υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγρ. 2.α.(1)(β)(δ)(ε), του παρόντος 
άρθρου. 
 
    (γ) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 των Γενικών 
Όρων του παρόντος Παραρτήματος και στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα 
«Β»), ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και 
υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.  
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    (δ) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγρ. 2.α.(1)(β)(δ)(ε), του παρόντος άρθρου. 
 

 (ε) Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν.4412/16, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– να υποβάλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 

β. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς : 
 

  (1) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, 
τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 
  (2) Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 
στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο απόρριψης 
της προσφοράς. 

 
  (3) Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο (υπο)φάκελο 
όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονομικός 
φορέας παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Τεχνικής 
Προσφοράς (σε μορφή αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 και 
επισυνάπτονται στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.  
Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το σύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με 
τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί 
αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν 
υποβάλλεται και το σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να 
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  

 
  (4) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 

«Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

 
  (5) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία τεχνικής 

προσφοράς που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται λ.χ τα πιστοποιητικά ή 
οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, ISO κ.ά. 
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  (6) Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα 
απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
74/26-03-14) όσον αφορά το δειγματοληπτικό έλεγχο των αντιγράφων, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ψηφιακή τους υπογραφή και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με 
βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
 
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Οικονομική Προσφορά 

 
1. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, ήτοι τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 
oικovoμικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, επί ποινή απορρίψεως, 
σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις : 
 

α. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά, θα 
πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ, προβλεπόμενοι φόροι, 
δασμοί, τέλη ταξινόμησης, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις, τυχόν τραπεζικά έξοδα σε 
περίπτωση εμβάσματος στο εξωτερικό, τυχόν έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων και 
χημικών αναλύσεων και ελέγχων, καθώς και άλλες σχετικές δαπάνες). 

 
β. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την 

οικονομική προσφορά και πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από 
την παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 2 των Ειδικών Όρων 
(Παράρτημα «Β»). 
 

γ.  Η αναγραφή της τιμής θα γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 
 
  δ. Πρoσφoρές με τις οποίες δε δίδονται τιμές σε ευρώ (€) ή 
καθορίζεται μ΄ αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες. 
 
  ε. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές 
είναι ασυνήθιστα χαμηλές), σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016, οι δε 
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον 
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (πχ σχετικά με την 
οικονομία της προμήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τις εργασίες/την πρωτοτυπία της 
προτεινόμενης λύσης).  Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
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  3. Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
οικονομικοί φορείς δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.   
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε 
λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την 
οικονομική του προσφορά. 
 
 4. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον οικείο (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς του σε μορφή αρχείου .pdf. Στη συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από 
το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [εκτυπώσεις Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή 
αρχείου .pdf)], τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παραγρ.3 του άρθρου 8 της Υ.Α 56902/215/19 Μαϊ 17 και επισυνάπτονται στον 
αντίστοιχο (υπο)φάκελο της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική 
υποβολή της προσφοράς το σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά 
αρχεία (Ηλεκτρονική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η 
προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. Διαφορετικά η προσφορά δεν υποβάλλεται και το 
σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή 
του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές 
ενέργειες διόρθωσης. 
 
 5. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 7ο 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
►  Διευκρίνιση :  Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων, 
αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 74/26-03-14). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε 
φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται 
από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη μορφή στην Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ειδικότερα, 
υποβάλλονται : 
 
 α.  Τα προβλεπόμενα –κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής 
μορφής του οικονομικού φορέα–  επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα 
οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια : 
 
   (1) Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το ΕΕΕΣ 
και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την υπογραφή 
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του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού (λ.χ ΦΕΚ 
εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κλπ). 
 
   (2) Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα του 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και για το/τα 
οποίο/α απαιτείται, αναλόγως της νομικής μορφής της εταιρείας [κατά τα οριζόμενα σε 
παρ. 2.β.(2) του παρόντος άρθρου], η συνυποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή 
ισοδύναμου εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο β. (1) κατωτέρω (λ.χ 
ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης, συμφωνητικό σύστασης 
οικονομικού φορέα, κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ). 
 

β. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, 
κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 
 
   (1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί εως 
τρεις μήνες πρίν από την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
 
    (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης–πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42),  
 
    (β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών–μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης–πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία 
ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   
 
    (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α' 48), 
 
    (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης–πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
    (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α΄ 166),  
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    (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης–πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν.4198/2013 (Α' 215). 
 
   (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
να είναι είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πρίν από την υποβολής 
του. 
 
   (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το 
οποίο να έχει εκδοθεί εως τρεις μήνες πρίν από την υποβολή του, που να πιστοποιεί ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκυπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
   
   (4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών πρίν από την υποβολή του.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση –η οποία να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν 
από την υποβολή της– ή, στα κράτη–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Σε περίπτωση αναδόχου του εξωτερικού και αν το κράτος–μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη– μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο ανάδοχος. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 
 
  γ. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται σύμφωνα με 
άρθρο 3 των Ειδικών Όρων της διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). 
 

2. Για την υποβολή του (υπο)φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν συνήθεις πλημμέλειες 
που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας : 

 
α. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1.α. του παρόντος 

άρθρου :  
 
  Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και των 
διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών απόδειξης των 
προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την υποβολή τους, δε 
συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα, καθόσον 
δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση – υποβολή τους.  
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημέλλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
 

β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1.β.(1) του παρόντος 
άρθρου :  
   (1) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
   (2) Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:   
 
   (α) Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) και 
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ).  
 
    (β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ).  
 

                                    (γ) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε 
περιπτώσεις συνεταιρισμών. 
 
   (3) Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, 
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9441οικ/.     
7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα ελέγχεται 
δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 
 

γ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγρ. 1.β.(2) του παρόντος 
άρθρου :  
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 (1) Η υποχρέωση προσκόμισης των πιστοποιητικών 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) από τα νομικά πρόσωπα, 
αφορά μόνο στα πιστοποιητικά των εν λόγω νομικών προσώπων και όχι στα 
πιστοποιητικά των διοικούντων ή των απασχολούμενών τους ατομικώς.  

 
   (2) Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι 
στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 
Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, σε μορφή 
αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό.  

 
δ. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παραγρ. 1.β. (1), (2) και (3) 

του παρόντος άρθρου :  
 

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση –η οποία να 
έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν από την υποβολή της– ή, στα κράτη–μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 
    ε. Αναφορικά με το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 3 των Ειδικών Όρων (Παράρτημα «Β») : 

 
 (1) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει 

μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά αναθέτει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, το 
τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας 
(άρθρο 131 του Ν. 4412/16), θα υποβάλλονται για κάθε έναν υπεργολάβο, μερίμνη του 
συμμετέχοντος, χωριστά και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
 (2) Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ). 

 
 (3) Τα αλλοδαπά έγγραφα απατείται να προσκομίζονται 

αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος. 

 
στ. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να καταλαμβάνουν και τον 

χρόνο της υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς. Στο 
πλαίσιο αυτό : 
 
   (1) Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω 
του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που 
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εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 
παραγρ.1 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι.   

   (2) Το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παραγρ. 2 του Ν. 
4412/2016 (πχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), 
δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν 
είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής. Αντίθετα, αρκεί η προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο 
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά 
καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. 
 
 3. Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή, πέραν 
των άλλων, έχει προκαθορίσει κριτήρια καταλληλότητας, οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, συνοπτικά δε ως ακολούθως : 
  
  α. Κριτήριο καταλληλότητας :  
 
   Εγγραφή σε οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16).   
 
  β. Κριτήριο Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας :  
 
   Καταλόγος των κυριότερων υπηρεσιών (προμηθειών) 
συνοδευόμενος από τα πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και κανονικής περάτωσής αυτών. 
 
 4. Για τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου, θα ζητηθούν τα σχετικά 
αποδεικτικά μέσα κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 3 του Παραρτήματος 
«Β» της παρούσας. 
 
 5. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων –  

Κοινοπραξιών 
 

1. Η ένωση οικονομικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που 
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
 
 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 
προμήθειας στο αντικείμενο του θέματος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
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 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, 
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

Άρθρο 9ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
             1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί 
διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών στο σύστημα, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι οικονομικοί φορείς κλήθηκαν να παρατείνουν την 
ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
 2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 
την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται (ηλεκτρονικά με τον 
παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο) εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή 
πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη.  
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε 
να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δε ζητηθεί παράταση 
προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 
 
 4.  Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος 
αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών μέτρων κατά 
αποφάσεων Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν το διαγωνισμό. 
 
 5.  Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα 
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
      
 
 





Σελ. 32 

Άρθρο 10ο  
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών –  

Ανακοίνωση Τιμών 
 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού – (ΕΔΔ), προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του N.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια : 
 
  α. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» την 24η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 
πμ. 
 
  β. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΥΠ/ΠΑ. 
 
 2. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Παραρτήματος, κάθε προσφέρων  αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 
 
 

Άρθρο 11ο  
Διαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoρώv  

 
 1. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία :  
 
  α. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 
  β. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη.  
 
  γ. Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και πριν την 
αποσφράγιση των Οικονομικών, με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ συγκροτούνται Επιτροπές 
Ελέγχου Εγκαταστάσεων των δηλωθέντων οικονομικών φορέων, βάσει ανάλογων 
προτάσεων (πχ. Μονάδα ΠΑ διάθεσης Προσωπικού, Ονοματεπώνυμο Προσωπικού) της 
Αναθέτουσας Αρχής, στις οποίες συμμετέχει υποχρεωτικά ένας Αξιωματικός Υγειονομικού 
(ΥΚ). 
 
  δ. Το έργο των ανωτέρω Επιτροπών καθορίζεται στη Διαταγή 
Συγκρότησης τους και αφορά, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι :  
 
   (1) Στην εξέταση των εγκαταστάσεων μόνο των συμμετεχόντων 
που προσκόμισαν πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συμμετοχής, εκτός αυτών των οποίων 
οι εγκαταστάσεις παραγωγής είναι εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με επιτόπιες 
επισκέψεις, για τη διαπίστωση των πραγματικών δυνατοτήτων παραγωγής, την εξέταση 
των πρώτων & βοηθητικών υλών, την εξέταση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του HACCP, καθώς και την υγειονομική 
καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και των δηλώθεντων οχημάτων τους. 
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     (2) Στην ανάλογη συμπλήρωση των προβλεπομένων Φύλλων 
Επιθεώρησης Βιομηχανιών-Τροφίμων και Αξιολόγησης της Λειτουργίας του HACCP, με 
τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και τη σχετική βαθμολογία, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση του Υπ.Υγείας (ΦΕΚ 
Β’ 2161/2017). 
 
  ε. Τα εν λόγω Φύλλα Επιθεώρησης Βιομηχανιών-Τροφίμων και 
Αξιολόγησης της Λειτουργίας του HACCP, επισυνάπτονται στο Πρακτικό Αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. 
 
  στ. Επισημαίνεται ότι το κατώτερο όριο για να χαρακτηρισθεί μια 
εταιρεία ως ΑΠΟΔΕΚΤΗ, είναι να έχει λάβει 650 μόρια και το HACCP να έχει αξιολογηθεί 
ως ΕΠΑΡΚΕΣ. 
 
  ζ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογου υγειονομικού ελέγχου 
των εγκαταστάσεων των συνεργαζόμενων προμηθευτών, δειγματοληπτικά και κατά την 
κρίση της, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 

 
η. Κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των προαναφερόμενων συντάσσεται 

πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών περιγραφών – λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του 
υγειονομικού ελέγχου – και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών και του υγειονομικού ελέγχου συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο 
κοινοποιείται αρμοδίως από το Τμήμα Διενέργειας διαγωνισμών της ΥΠ/ΠΑ, μόνο στην 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να λάβει γνώση. Κατόπιν, η ΥΠ/ΠΑ ορίζει την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
 
  θ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι 
φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
 
  ι. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται αρμοδίως από το ως άνω όργανο, στην 
Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
 
 
 2. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν 
οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης 
των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  
 
 3. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 
αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
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αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 
4412/2016. 
 
 4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
  
 5. Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια (1) απόφαση, 
με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), 
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του τμήματος Διενέργειας των Δγσμών της 
ΥΠ/ΠΑ στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
  
 6. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. 
 
 

Άρθρο  12ο 
Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου 
 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει 
σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 όλων 
των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στο άρθρο 7 Παραρτήματος «Α» και στο άρθρο 
3 Παραρτήματος «Β», ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 7 Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του ίδιου άρθρου. 
 
 2. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
 
 3. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ 
αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
 4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
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Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 
 5. Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 
διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. Α’ του Ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της 
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
 6. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
 7. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
  α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  
 
  β. Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
 
  γ.  Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 και 7 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης. 
 
 8. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας 
Αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 
με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για 
τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

 
 9. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με  το άρθρο 7 του 
Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
 10. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού από την ΕΔΔ στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στη παρ. 4 του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται 
ότι, η ΕΔΔ, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και 
ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας προμήθειας εντός του προϋπολογισθέντος 
ποσού, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/16. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 
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Άρθρο  13ο 
Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των Πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
 
 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 
εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και 
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
 
  α. Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί 
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
Ν.4412/2016. 
 
  β. Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
 

γ. Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύμβαση. 

 
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 

4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω 
σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως 
άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 
  

Άρθρο  14ο 
Απόρριψη Προσφορών 

 
 1. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η προσφορά του 
οικονομικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι περιπτώσεις : 
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α. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 3 της παρούσας.  

 
β. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τα άρθρα 6 έως 9 του παρόντος 
Παραρτήματος. 
 

γ. Χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
 

δ. Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών 
στοιχείων εντός των ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα. 
 

ε. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ 
και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών. 
 

στ. Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία 
δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα. 
 

ζ. Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από την 
διακήρυξη προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών. 
 

η. Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την αντίστοιχη 
προϋπολογισθείσα του διαγωνισμού (άρθρο 26, παραγρ. 4β του Ν. 4412/2016).  

 
θ. Υπάρχει έλλειψη μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική 

γλώσσα σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 
 

 ι. Οι προσφερόμενες τιμές δεν δίνονται σε ευρώ ή δίνονται σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 
 

ια. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της 
διακήρυξης. 

 
ιβ.  Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους 

και τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 

ιγ. Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να υποβληθεί 
από την προσφορά. 

 
ιδ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από 

έλεγχο που δύναται να διενεργήσει η Αναθέτουσα Αρχή, είτε κατά τη διάρκεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
 

 ιε. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη και τις προβλέψεις του άρθρου 91 του Ν.4412/2016.  
 

2. Οι λόγοι της προηγούμενης παραγράφου είναι ενδεικτικοί και όχι 
αποκλειστικοί, εφόσον από τη διακήρυξη και το Ν.4412/2016, προβλέπονται και άλλοι 
λόγοι για τους οποίους οι προσφορές κρίνονται απαράδεκτες. 
 

3. Μη κανονικές προσφορές (άρθρο 26, παρ. 3 του Ν.4412/2016) θεωρούνται 
συγκεκριμένα :  
 
  α. Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, 
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  β.  Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,  
 
  γ.  Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως 
συμπαιγνίας ή διαφθοράς,  
 
  δ.  Όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 
 
 
 4. Απαράδεκτες προσφορές (άρθρο 26, παρ.4 του Ν.4412/2016) θεωρούνται 
συγκεκριμένα : 
 
  α.  Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα και  
 
  β.  Όσων η συνολική τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασία 
  
 

Άρθρο 15ο 
Εγγυοδοσία 

 
1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
139/27-6-97) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού (άρθρο 72, παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016).   
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση.  
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων οικονομικών φορέων ή κοινοπραξιών, οι εγγυητικές 
επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίδεται σε ευρώ 
(€). 
 
 2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής : 
 
  α.  Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της ανοιχτής διαδικασίας (για την αξία κάθε κατηγορίας/ 
Μονάδας που συμμετέχει). 
 
                β.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα 
της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής.  Εγγυητική επιστολή με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται 
δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
 
                γ.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με 
την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά : 
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(1) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης  
ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

 
(2) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων 

βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ΄ αυτών, 
και  

 
(3) Την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013 (τ.Α΄ 52), εφόσον 
απαιτείται. 
 
  δ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.4412/16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
  ε. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση 
συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις :  
 

(1) Λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης 
αυτής και  

(2) Απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδικαφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης 
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.  
  
 
 3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης : 
 
  α. Σύμφωνα με το άρθρο 72  παραγρ. 1β) του Ν.4412/2016, ο 
οικονομικός φορέας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, είναι υπoχρεωμέvoς 
vα καταθέσει έως την υπογραφή της εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας που κατακυρώθηκε σ΄ 
αυτόν. 
 
  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο διάρκειας 
της σύμβασης. 
 
  γ. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής καλής 
λειτουργίας. Επίσης, δύναται η σταδιακή αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης που 
παραλήφθηκε οριστικά, μετά από αίτημα του αντισυμβαλλόμενου. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
  δ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης. 
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  ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
 
 4. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  
 
 6. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγματα (Παράρτημα «Δ»). Διαφορετική 
διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  
 
             7.  Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του 
συμβατικού αντικειμένου, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το 
χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία 
εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. 
 
 

Άρθρο 16ο 
Προδικαστικές Προσφυγές 

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας 
αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 
  α. Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά 
μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
 
  β. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
 
  γ. Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 
 
 2. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
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οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
 
 3. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο 
άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο  
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
 
 4. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 
4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο 
μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
 5. Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗΔΗΣ: 
 
  α. Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν. 
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ 39/2017. 
 
  β. Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του Π.Δ 39/2017. 
 
 6. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των 
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των 
ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών 
του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων 
που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της 
διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση 
συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με 
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής 
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως 
πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 
 
 7. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
 
 8. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 9. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 
Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα 
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την 
πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
 10. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη 
άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 

11. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί 
της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Η 
άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Τέλος, είναι δυνατή η 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του 
Ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 17ο 
 Υπεργολαβίες 

 
  1. Στα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή ζητάει από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει (άρθρο 58 του Ν. 4412/2016). Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο 
κατά την έναρξη εκτέλεσης της, να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του. Επίσης, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 
με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί στη συνέχεια. 
 
 2. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο του συμβατικού 

αντικειμένου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί 

στην προσφορά του. 

 

 3. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16 
από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές. 

 
  4. Για τη διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων της προαναφερόμενης 

διάταξης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ως τα άρθρα 73 και 74 του ιδίου νομοθετήματος. 
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή : 
 
  α. Απαιτεί την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν από την 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. 
 
  β. Δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν 
από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού. 
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 5. Αν το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης που ο ανάδοχος είχε αναφέρει 
στην προσφορά του ή κατά την έναρξη εκτέλεσης ή κατά τη διάρκεια αυτής, ότι προτίθεται 
να αναθέσει υπεργολαβικά, υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, όπως 
έχει τροποποιηθεί, η Αναθέτουσα Αρχή : 
 
 α. Επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 
τους υπεργολάβους. 
 
  β. Απαιτεί υποχρεωτικά την αντικατάσταση του υπεργολάβου, όταν 
από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 
 
 6. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού, οι απαιτούμενες 
πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων. Όταν οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα 
πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά της Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 

7. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση σύμβασης, 
φέρει αποκλειστικά ο κύριος ανάδοχος ανεξαρτήτως υπεργολαβιών και συνεργασιών του 
(άρθρο 131 του Ν.4412/16).  
 

 
Άρθρο 18ο  

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 
 

 1. Τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα με εξαίρεση διεθνείς ορολογίες που αφορούν σε τεχνικά θέματα (π.χ 
πιστοποιήσεις, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 53 παραγρ. 3 του 
Ν.4412/2016. 
 
 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στον 
παρόντα διαγωνισμό, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 10 
του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (τ.Α΄ 
188) και φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης.  
 

3. Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη– με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

 
4. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφραση 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο στον νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 

 
Άρθρo 19ο  

Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που 
ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 
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έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ τ.Β΄1317/23-4-12) και αυτών του άρθρου 36 του 
Ν. 4412/2016.  
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 3ο :  Εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου 

 
 

Άρθρo 20ο  
Κατάρτιση της Σύμβασης  

 
 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος Παραρτήματος, υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, ενδεικτικό σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «ΣΤ» αυτής.  
 
 2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
 
 3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εκτέλεσης 
συμβατικού αντικειμένου ειδών θέματος, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο 
προσάρτημα V του βιβλίου 1 του Ν.4412/2016. 
 
 4.  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 
            α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετών 

ειδών, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

 
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα συμβατικά 

υλικά/υπηρεσίες. 
 
γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
 5. Προ της υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 
αποδεικτικό έγγραφο τραπέζης στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός 
λογαριασμού (IBAN) και θα διενεργούνται οι πληρωμές. 
 
 

Άρθρο 21ο 
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου 

 
 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που 
έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν (άρθρο 203 του 
Ν.4412/2016), με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 
   
  α.  Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016,  
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  β. Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη 
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16. 
 
 2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται, έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
τη σύμβαση όταν : 
 
  α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το συμβατικό αντικείμενο δεν 
φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
 
  β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 
 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση. 
 
  β.  Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 
έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας. 
 
 4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 
αυτού. 
 
 

Άρθρο 22ο 
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου –  

Ποινικές Ρήτρες 
 
 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης επιβάλλονται στον 
ανάδοχο, κατόπιν εισήγησης της Μονάδας, γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού 
Οργάνου και έγκρισης της ΔΑΕ, οι κάτωθι κυρώσεις: 
 
  α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 
 
   (1) Αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών-ελλείψεις ειδών. 
 
   (2) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των ειδών. 
 
   (3) Πώλησης με αυθαίρετες τιμές. 
 
   (4) Παράδοσης ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. 
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   (5) Άρνησης αντικατάστασης των ακατάλληλων ειδών ή 
χρονικής καθυστέρησης αντικατάστασης. 
 
   (6) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών, λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση 
του προμηθευτή. 
 
   (7) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος κατά 
τη συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων. 
 
   (8) Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στις υποδείξεις της 
Μονάδος. 
 
   (9) Μη τήρησης γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων, 
όπως αυτές ορίζονται στους όρους  

επιβάλλεται 
 

Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο χίλια ευρώ (€1.000,00). 
 

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00). 
 

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00). 
 

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
  β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις πώλησης προβληματικών σε 
ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες 
που υπέχουν μόλυνση κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, 
επιβάλλεται: 
 
   (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενημέρωση της ΔΥΓ/ΓΕΑ και του ΕΦΕΤ. Επιπλέον, 
διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών των ενεργειών με 
ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, 
οι Μονάδες μπορούν να προμηθεύονται τις ποσότητες των απαιτούμενων ειδών από άλλο 
προμηθευτή, επιβαρύνοντας το συμβασιούχο με την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει 
στην τιμή. 
 
   (2) Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 2. Η Υπηρεσία κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και του επιβάλει, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, τις 
προβλεπόμενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις, ήτοι:  Ολική κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.  Επίσης μπορεί να επιβάλει τον 
προσωρινό αποκλεισμό του προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών του φορέα. 

, 
 3. Η Υπηρεσία κηρύττει τον προμηθευτή έκπτωτο απευθείας στις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
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  α. Εάν ο προμηθευτής δεν εξασφαλίσει την ανανέωση ισχύος του 
Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης. 
 
  β. Εάν οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή, σε υγειονομικό έλεγχο που 
θα διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, κριθούν μη αποδεκτές.  
 
 4. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την 
άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 5. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της Σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής 
έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά 
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει 
μετά τη λήψη από τον προμηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ. 
 

 
Άρθρο 23ο 

Ανωτέρα Βία 
 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, αλλά χορηγείται κατά την κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης των 
συμβατικών ειδών εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία εξ 
αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα 
στο συμβατικό χρόνο. 
  

2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει να 
αναφέρει αυτά εγγράφως στην Υπηρεσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016).  
 

3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 
 
  α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 
του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου. 
 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 
αναδόχου. 
 

γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός. 

 
ε. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον ανάδοχο ή τους 

υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των μηχανημάτων αυτών, που 
πιστοποιείται από αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη βάση επηρεασμού εκτέλεσης της 
σύμβασης και των εκτελεστικών συμβάσεων αυτής. 

 
στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 

 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
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η. Τρομοκρατική Ενέργεια. 
 

4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας : 
 
  α. Η μερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεμος. 
 
  β. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του αναδόχου, των υπεργολάβων και των συνεργατών 
του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 24ο  

Εκχωρήσεις 
 

 1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ αυτού και της αρμόδιας Υπηρεσίας. 
 
 2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δικαίωμα 
του/ων αναδόχου/ων) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από  αίτημά του και 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 
Άρθρο 25ο 

Εμπιστευτικότητα 
 

1.  Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να 
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε 
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο 
ανάδοχος δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για 
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική 
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο 
στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει/ουν σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο 
και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 
 

Άρθρο 26ο  
Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών 

 
  1. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ΄ οποιασδήποτε αφορμής αυτής, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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 2.  Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής των Αθηνών (τόπου διενέργειας του 
διαγωνισμού και κατάρτισης της σύμβασης), εφαρμοζόμενου αποκλειστικά του ελληνικού 
δικαίου. 
 
 

Άρθρο 27ο 
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

 
 1.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον :  
 
            α.  Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,  
 
             β.  Ο εκάστοτε ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 
τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,  
 
  γ.  Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον εκάστοτε ανάδοχο λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.     
 
 

Άρθρο 28ο 
Λοιπές Διατάξεις - Ορισμοί 

 
 1. Για τις ανάγκες της διακήρυξης λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν οι 
διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, ως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
 
  α. Ασφάλεια τροφίμων : κατάσταση του τροφίμου που δεν προκαλεί 
βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται και/ή καταναλώνεται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. 
 
  β. Αλυσίδα τροφίμων : ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών 
παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού ενός τροφίμου και των 
συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση. 
 
  γ. Επιχείρηση τροφίμων (εφεξής «επιχείρηση») : οργανισμός της 
αλυσίδας τροφίμων που ασχολείται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή 
παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και 
διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται οι 
οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω 
επιχειρήσεων π.χ. εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και συστατικών. 
 
  δ. Εγκατάσταση :  κάθε μονάδα μίας επιχείρησης. 
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  ε. Συμμετέχων : η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και οργανωτικής 
μορφής που δύναται να υποβάλλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
  στ. Προμηθευτής :  η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και οργανωτικής 
μορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν το συμμετέχοντα στην αλυσίδα τροφίμων. 
 
  ζ. Τελικό προϊόν : προϊόν που δε θα υποστεί περαιτέρω επεξεργασία 
ή μετατροπή από την επιχείρηση. Το υπό προμήθεια τρόφιμο της παρούσης διακήρυξης, 
το οποίο αποτελεί τελικό προϊόν για τις Μονάδες της ΠΑ, καλείται εφεξής για τις ανάγκες 
του παρόντος «προϊόν». 
 

 
3. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση διέπονται αποκλειστικά από το 

Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. 

 
4.  Για ό,τι δεν προβλέπεται στη διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των 

περί δημοσίων συμβάσεων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 

5. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, προκύπτουν 
αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 
απορρίπτει. 
 

6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται 
δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή του. 

 
7. Ο οικονομικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του συμβατικού 
αντικειμένου από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.  

 
                  Σμχος (Ο) Κων/νος Συλεούνης 

                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Σελ. 51 

 
 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 14/2021) 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β» 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ  1ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 1ο  Πρόσθετα Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

Άρθρο 2ο  
Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου – Κατάρτιση Οικονομικής 
Προσφοράς 

Άρθρο 3ο  Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

ΜΕΡΟΣ 2ο 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 4ο 
Παράδοση – Παραλαβή του Συμβατικού Αντικειμένου – 
Χρόνος Παράδοσης 

Άρθρο 5ο Πληρωμή 

Άρθρο 6ο Υγειονομικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων - Ειδών 

Άρθρο 7ο Τεχνικές Προδιαγραφές – Συσκευασία Ειδών 

 
ΜΕΡΟΣ 3ο 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 8ο Διενέργεια Υγειονομικού Ελέγχου Εγκαταστάσεων 

Άρθρο 9ο Διάρκεια Σύμβασης - Εγγυοδοσία 

Άρθρο 10ο Βασικές Επισημάνσεις 

Άρθρο 11ο Γενικές Επισημάνσεις 
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ΜΕΡΟΣ 1ο :  Δικαιολογητικά – Κατάρτιση Προσφορών 

 
 

Άρθρο 1ο 
Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

 
1. [Γενικοί Όροι (ΓΟ) : άρθρο 5, παραγρ. 1.β.(2)]  Εκτός από τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 1.β.(2) των Γενικών Όρων δικαιολογητικά, στον 
(υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα εξής : 

 
  α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του 
Παραρτήματος «Γ» της παρούσας.  
 
  β. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης (άδειας Ίδρυσης 
και Λειτουργίας ή άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας), με βάση τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση του Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2161/2017). 
 
  γ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η μεταφορά των ειδών θα 
γίνεται με οχήματα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος 
από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας 
Υγείας των Περιφερειών, αναφέροντας παράλληλα τους αριθμούς κυκλοφορίας των 
υπόψη οχημάτων, καθώς και εάν αυτά είναι ιδιοκτησίας του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα ή τρίτου (στην περίπτωση ιδιοκτησίας τρίτου οικονομικού φορέα, αυτός να 
προσδιοριστεί). 
 
  δ. Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές πρότυπο ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισμένο πρότυπο 
βασισμένο στις αρχές του συστήματος HACCP. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά 
στο αντικείμενο του διαγωνισμού (παραγωγή ή/και εμπορία αρτοσκευασμάτων και ειδών 
ζαχαροπλαστικής) και να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε., 
καθώς και να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του διαγωνισμού. Για το 
ανωτέρω Πιστοποιητικό διευκρινίζονται επίσης τα ακόλουθα: 
 
   (1) Σε περίπτωση ιδιωτικού εγγράφου απαιτείται θεώρηση από 
τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/14, είτε 
επικύρωση από δικηγόρο. Σε κάθε περίπτωση, ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται  
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 

(2) Το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά 
το στάδιο υποβολής προσφορών για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Σε 
περίπτωση που το σχετικό πιστοποιητικό λήξει μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών τότε μόνο ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
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επικαιροποιημένο εν ισχύ πιστοποιητικό το οποίο να καλύπτει και όλο το προγενέστερο 
της λήξης του διάστημα.   
 
              (3) Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατά το στάδιο της 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης τη σχετική αλληλογραφία που θα 
αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
   (4) Μετά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ολη τη διάρκεια 
της ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει επικαιροποιημένα εν ισχύ πιστοποιητικά σε 
περίπτωση λήξης τους. 
 
  ε. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ στην οποία θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη 
πρόσβαση των αρμοδίων Οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, 
παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
 
  στ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986 
(Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με ημερομηνία υπογραφής εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ στην οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν αλλαγή των 
στοιχείων των εγκαταστάσεών τους, θα ενημερώνουν την Υπηρεσία ένα (1) μήνα πριν. Σε  
περίπτωση που οι νέες εγκαταστάσεις κριθούν υγειονομικά μη αποδεκτές από την 
αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες 
τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4412/16 συνέπειες 
 
  ζ. Κατάσταση όλων των ειδών που θα διαθέτουν, στην οποία θα 
αναγράφεται η ακριβής ονομασία και η αναλυτική περιγραφή των ειδών και συγκεκριμένα 
το βάρος τεμαχίου, οι πρώτες ύλες, η σύνθεση και αναλογία υλικών, το χρονικό όριο 
ανάλωσης πέρα από το οποίο το προϊόν θα αντικαθίσταται, η χώρα προέλευσης και ο 
τρόπος συσκευασίας. Ειδικά για τα συσκευασμένα, θα δεσμεύονται για επικόλληση 
ετικέτας με τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και τα στοιχεία του προϊόντος επί των 
ειδών (σύνθεση, βάρος, ημερομηνία παρασκευής ή λήξης αυτού κλπ.). 
 

  2. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, έχουν την ιδιότητα 
του εμπόρου, θα προσκομίζουν επιπλέον των ανωτέρω, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, με 
ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν θα 
δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία των συνεργαζόμενων προμηθευτών τους και θα βεβαιώνουν 
ότι θα ενημερώνουν την Υπηρεσία τριάντα (30) ημέρες πριν από την οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση (τροποποίηση των δηλουμένων στοιχείων ή προμηθευτών, διακοπή της 
συνεργασίας κλπ). 
 
 3. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες πρόκειται να διαθέσουν στις Μονάδες 
εξοπλισμό (π.χ. ψυκτικές βιτρίνες, τοστιέρες, θερμοθάλαμους κλπ.) για τη διάθεση των 
ειδών, θα προσκομίσουν σχετική κατάσταση στην οποία θα αναφέρουν αναλυτικά τις 
συσκευές. Επισημαίνεται ότι, η διάθεση εξοπλισμού είναι προαιρετική και δεν αποτελεί 
υποχρέωση του συμμετέχοντα, ούτε κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη. 
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 4. Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (κατά το άρθρο 17 του Παραρτήματος 
«Α»), ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς υποχρεούται :    
 
  α. Να δηλώσει επακριβώς αν είναι δυνατόν τους προτεινόμενους 
συνεργαζόμενους υπεργολάβους και το ποσοστό υπεργολαβίας. 

 
    β. Να προσκομίσει έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών 
(δηλώσεις συνεργασίας) περί διάθεσης σε αυτόν των αναγκαίων μέσων και εκτέλεσης 
κάθε απαιτούμενης εργασίας.  

 
γ.  Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα : 
 

Περιγραφή τμήματος 
σύμβασης που προτίθεται 
ο οικονομικός φορέας να 
αναθέσει σε υπεργολάβο 

και εκτιμώμενη αξία 

 
Ποσοστό 

Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
δήλωσης 

συνεργασίας 

    

    

 
 δ.  Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας και όταν τούτο κρίνεται 
σκόπιμο για την ορθή διεξαγωγή της, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– την 
προσκόμιση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους 
υπεργολάβους. 
 

5. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 2ο 
Κριτήριο Ανάδειξης Αναδόχου – 

Κατάρτιση της Οικονομικής Προσφοράς 
 

1. [ΓΟ : άρθρο 6, παραγρ. 1.β.] : Ως κριτήριο κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή (δηλαδή τη συνολικά χαμηλότερη τιμή).  
 

  2. Για την κατάθεση της προβλεπόμενης οικονομικής προσφοράς μέσω του 
Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τίμημα της προσφοράς κάθε 
υποψήφιου αναδόχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή ανά κατηγορία προσφερομένων 
ειδών και ανά Μονάδα της ΠΑ (ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας & 2ο ΑΚΕ, 120 ΠΕΑ, 124 ΠΒΕ).  
 
     3.    Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να 
υποβάλουν προσφορά: 
 
  α. Για το σύνολο των κατηγοριών των ειδών, για ορισμένες εξ αυτών ή 
και για μία κατηγορία. 
 
  β. Για το σύνολο των Μονάδων (Μονάδες ΑΒ Δεκελείας & 2ο ΑΚΕ, 
120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ), είτε για ορισμένες εξ αυτών, είτε και για μία Μονάδα. Επισημαίνεται 
ότι η προσφορά θα αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, στο σύνολο των ειδών της κατηγορίας 
για την οποία θα συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι Μονάδες ΑΒ 
Δεκελείας και το 2ο ΑΚΕ λογίζονται ως μία ενιαία Μονάδα. 
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 4. Η ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει ανά κατηγορία ειδών και ανά Μονάδα. Η 
ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει αθροιστικά τη χαμηλότερη 
τιμή (μειοδοτήσει) σε κάθε κατηγορία (βάσει των συντελεστών βαρύτητας και των τιμών 
των βασικών ειδών που θα προσφέρει). 
 
 5. Για την κατάθεση της προβλεπόμενης οικονομικής προσφοράς μέσω του 
Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τίμημα της προσφοράς κάθε 
υποψήφιου αναδόχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή ανά κατηγορία προσφερομένων 
ειδών. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα καταχωρίσουν για έκαστη κατηγορία για την 
οποία θα συμμετάσχουν και υποχρεωτικά για το σύνολο των βασικών ειδών αυτής, μια και 
μοναδική τιμή, η οποία θα εξαχθεί βάσει των συντελεστών βαρύτητας και των τιμών των 
βασικών ειδών που θα προσφέρουν με βάση τους πίνακες του Άρθρου 1 του 
Παραρτήματος «Α» της παρούσας. Η υπόψη μοναδική τιμή ανά κατηγορία θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για λόγους συγκρισιμότητας των προσφορών και κατάταξης 
των μειοδοτών βάσει του κριτηρίου ανάθεσης και θα είναι υπολογισμένη και 
στρογγυλοποιημένη σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Ως μειοδότης ανά κατηγορία και Μονάδα 
κηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που θα επιτύχει τον χαμηλότερο βαθμό αποτίμησης 
ανά Πίνακα του άρθρου 1 , του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης. 
 
 6. Επιπρόσθετα, σε ξεχωριστό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο θα 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό 
εντός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ο τρόπος εξαγωγής των ανωτέρω τιμών ανά κατηγορία, ενώ θα 
πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια όλες οι τιμές των βασικών ειδών για τις 
αντίστοιχες κατηγορίες συμμετοχής των συμμετέχοντων οικονομικών φορέων.  
 
 7. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα, 
ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί για όλες τις κατηγορίες των ειδών ή 
για μέρος αυτών.  
 
 8. Ο συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 13% για όλα τα είδη. 
 

9. Η οικονομική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον δεν 
προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής 
της. 

 
10. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές 
είναι ασυνήθιστα χαμηλές), σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016, οι δε 
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον 
προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (πχ σχετικά με την 
οικονομία της προμήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τις εργασίες/την πρωτοτυπία της 
προτεινόμενης λύσης).  Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
  11. Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
οικονομικοί φορείς δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους αρχικούς.  
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε 
λόγο και την ακρίβεια των υπολογισμών του, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την 
οικονομική του προσφορά. 
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12. Η προσφορά απορρίπτεται εάν διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του είδους ή της τιμής απόκτησης του είδους για 
εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο είδος είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων 
της χώρας προέλευσης του είδους ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν 
ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που 
αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος. 

 
           13. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδών χωρών 
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας 
Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους 
ότι το προσφερόμενο είδος δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 
κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή 
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

 
14. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 

προσφέροντες προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις 
ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και κάθε άλλο κράτος που 
αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή 
συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 
         
 15. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 3ο 
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 
►  Διευκρίνιση :  Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση 
εγγράφων, αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (τ.Α΄ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 
1. [ΓΟ : άρθρο 7, παραγρ. 1. γ.]  Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 

80 του Ν.4412/2016, στα άρθρα 7 παραγρ.1.γ. και 5 παραγρ. 4 του Παραρτήματος «Α», 
απαιτείται επιπλέον να προσκομιστούν κατά το στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης τα εξής : 

 
 

  α. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί εως τρεις 
μήνες πρίν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα σε παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 39, του Ν.4488/17 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 137/13-9-17). Εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται ηλεκτρονικά κατόπιν αίτησης 
του ενδιαφερόμενου αναδόχου, από τον ιστότοπο του ΣΕΠΕ (sepenet.gr).  
 
    (1) Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης του ανωτέρω 
πιστοποιητικού και μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του από την αρμόδια αρχή , ο 
ανάδοχος αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποχρεούται στην προσκόμιση  υπεύθυνης 
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δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας 
του, περί μη επιβολής σε βάρος του : 
 
     (α) Τριών (3) πράξεων επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
29164/755/2019 (τ.Β΄ 2686), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 
    (β) Δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες κυρώσεις [παραγρ. 1.α(1)(α) και 
1.α(1)(β)] πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 

   (2) Σε περίπτωση αναδόχου του εξωτερικού και αν το κράτος–
μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σχετικά με το χρόνο 
έκδοσης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης διευκρινίζεται ότι η τελευταία πρέπει 
να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

 
  
  β.  Δικαιολογητικά Καταλληλότητας :  
 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός τριάντα (30) 
εργάσιμων ημερών πρίν από την υποβολή του.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση –η οποία να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν 
από την υποβολή της– ή, στα κράτη–μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
 

  γ. Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής  ικανότητας : 
 

   Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών (προμηθειών) που έχουν 
παρασχεθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, ή άλλως για όσο χρόνο λειτουργίας έχει 
συμπληρωθεί από τη σύσταση της επιχείρησης, όπου θα φαίνεται η αξία, η ημερομηνία 
παροχής των υπηρεσιών και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνομα, 
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διεύθυνση, τηλέφωνο), για την απόδειξη της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας των 
συμμετεχόντων, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στα Άρθρα 75 και 80 του Ν.4412/16. 
 
   
 

                                                                                                                                                                                                         

ΜΕΡΟΣ 2ο :  Στοιχεία για την Εκτέλεση του Συμβατικού Αντικειμένου 

 
 

Άρθρο 4ο  
Παράδοση – Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου - Χρόνος Παράδοσης  

 

 1. Τόποι παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέσα και έξοδα 

(μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) του αναδόχου, άνευ επιβάρυνσης της 
Υπηρεσίας, στην έδρα των Μονάδων, ως κάτωθι: 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

123ΣΤΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ)  Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΣΙ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΣΜΥΑ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΑΣΠ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΚΕΠΑ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

359 ΜΑΕΔΥ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΥΑΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΣΜ. ΔΑΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

2ο ΑΚΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Πάρνηθα 

120 ΠΕΑ Καλαμάτα 

124 ΠΒΕ Τρίπολη 

 
 2. Τοποθέτηση Παραγγελίας-Παράδοση-Παραλαβή Ειδών: 

 
  α. Οι παραγγελίες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Μονάδων. 
 
  β. Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στα Μερικά Κυλικεία ή 
το Κεντρικό Κυλικείο ή τις Διαχειρίσεις Τροφοδοσίες-Λέσχες των Μονάδων, σε χώρο που 
θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή) και εντός 24 ωρών από την παραγγελία, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί, μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας, κατά 24 επιπλέον ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μπορεί να ζητηθεί η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες.  

 
  γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη δεν ανταποκρίνονται, 
είτε στις Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στην παραγγελία που τοποθετήθηκε, θα 
ενημερώνεται εγγράφως ο ανάδοχος για την εντός 24 ωρών αντικατάστασή τους. 
Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ανάδοχος, είτε αρνηθεί να τα αντικαταστήσει, είτε τα 
αντικαταστήσει με χρονική καθυστέρηση, αποτελούν αιτίες επιβολής κυρώσεων. 

 
  δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα 
αλλοιωμένα είδη, καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους, 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 3. Μέσα Μεταφοράς Ειδών: 
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  α. Τα χρησιμοποιούμενα από τον ανάδοχο μέσα μεταφοράς των ειδών 
στις Μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με την απαιτούμενη 
ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν.  

 
  β. Ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται 
καθαρός και να απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα., ώστε τα προϊόντα που 
μεταφέρονται να προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις. Σχετική 
βεβαίωση απολύμανσης να βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Αξκού (ΥΚ), σε 
οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.  

 
  γ. Απαγορεύεται η μεταφορά με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά 
αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε 
τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

 
 4. Λοιπές Υποχρεώσεις: 

 
  α. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από 
το γραφείο Ασφάλειας για την είσοδό του στις Μονάδες, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 
να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του Οργάνων της Υπηρεσίας και να σέβεται 
τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων. 

 
  β. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι δεν 
έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ και ότι θα τηρεί 
την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.  Σε περίπτωση που 
προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο ανάδοχος 
ευθύνεται απεριόριστα. 

 
  γ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά 
έξοδα μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τα αρμόδια 
Όργανα των Μονάδων, καθώς και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών και με κρατήσεις-εισφορές υπέρ Δημοσίου και 
Τρίτων. 

 
  δ. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την ΠΑ, σε 
περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 
διακήρυξη, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

 
  ε. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τη συντήρηση, καλή λειτουργία και 
αντικατάσταση του εξοπλισμού του που τυχόν θα διαθέσει στις Μονάδες, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 5ο  
Πληρωμή 

 
 1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα διενεργείται από το τμήμα 
Οικονομικού της κάθε Μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, 
συγκεντρωτικά ανά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή μήνα, κατόπιν συνεννόησης με τον 
οικονομικό φορέα, για τις ποσότητες που παραδόθηκαν, με βάση τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 
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  α. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα και εξοφλητική απόδειξη, κατά τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.  
 
  β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά 
τα προβλεπόμενα.  
 
  γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της αρμόδιας 
Επιτροπής της Μονάδας (όπου απαιτείται), με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα 
των παραλαμβανομένων ειδών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις, την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τον Κ.Τ.Π. 
 
  δ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αιτηθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
 2. Κατά την πληρωμή, ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και 
το φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, θα γίνεται 
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, με 
συντελεστή 4% και κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσοστού 0,13468%, ως αναλύονται 
κατωτέρω: 
 

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0039% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,00078% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,13468% 

 
 3. Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με: 
 
  α. Το κόστος μεταφορικών, εκφορτωτικών και λοιπών εξόδων έως την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τα αρμόδια Όργανα της 
Υπηρεσίας. 
 
  β. Το κόστος των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων (όταν 
απαιτείται). 
 
 4.  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορούν στον έλεγχο των 
δαπανών από τις διάφορες αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κλπ).    
 

5.     Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου και των λοιπων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 
  

6.  Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) 
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται 
υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ. Α΄ 107/9-5-2013) και το 
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, 
σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το επιτόκιο που 
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ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις 
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 
 
 7 . Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, 
όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των 
τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι 
παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 
 

 
Άρθρο 6ο 

Υγειονομικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων - Ειδών 
 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε 
υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του προμηθευτή ή και των συνεργαζόμενων 
προμηθευτών του, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις. 
 
 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής-συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής 
της Υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η υγειονομική τους καταλληλότητα. 
 
 3. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των ειδών τα οποία 
θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει 
Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και των 
ελέγχων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 
1148/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2001. Το κόστος των ελέγχων βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
 
 4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Π. και στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Τροφίμων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
  

Άρθρο 7ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές  - Συσκευασία Ειδών 

 

 1. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, καθώς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ως 
κάτωθι: 
-.Άρθρα 111,112,113 και 114 του Κ.Τ.Π. και οι παραπομπές αυτού. 
-Αγορανομική Διάταξη 14/89. 
-ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996. 
-ΝΟΜΟΣ 3526/2007, Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 
διατάξεις. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις 
όποιες τροποποιήσεις αυτού. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. 
 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που 
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
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-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 
για την τροποποίηση του Παραρτήματος II του Κανονισμού 852/2004. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την 
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. 
-Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
-Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή 
τροποποιηθεί. 
-ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 
93/43/ΈΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 2. Η συσκευασία των ειδών θα είναι, όπως του εμπορίου, σύμφωνη πάντα με 
το πνεύμα των Διατάξεων του Κ.Τ.Π. βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, 
χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις: 
 
  α. Επωνυμία του προμηθευτή. 
 
  β. Είδος και ποσότητα του προϊόντος. 
 
  γ. Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του. 
 
  δ. Ημερομηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος. 
 
 3. Ειδικότερα για τα βασικά είδη των τριών (3) κατηγοριών του διαγωνισμού, 
η περιγραφή, το βάρος, η σύνθεση και τα λοιπά στοιχεία αυτών, προβλέπονται αναλυτικά 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας που καθορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
 4. Για όσα είδη δεν είναι τυποποιημένα ή δεν τυλίγονται, θα ακολουθείται η 
παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας-μεταφοράς-διάθεσης: 
 
  α. Αρτοσκευάσματα: 
 
   (1) Τοστ-σάντουιτς: Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία έως 5οC σε ατομική συσκευασία. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την ημερομηνία 
παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
 
   (2) Πίτσες: Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Τα ψημένα είδη 
θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς 
τους με «χύδην» μορφή. Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με 
μικρή χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του 
προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας, 
απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
 
   (3) Κέικ-μηλόπιτα: Η μεταφορά, συσκευασία και διάθεση των 
ειδών θα είναι σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον 
Κ.Τ.Π., απαγορευμένης της διάθεσής τους σε «χύδην» μορφή. 
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   (4) Ντόνατς: Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Θα είναι 
συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη 
επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. Τα είδη θα 
τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς τους 
με «χύδην» μορφή. Επιτρέπεται η μεταφορά και διάθεση σε ατομική συσκευασία 
κατάλληλη για τρόφιμα. 
 
   (5) Κρουασάν: Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα 
οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. 
Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί ή κακοποιηθεί λόγω κακής 
μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας, καθώς και η διάθεση προϊόντων που 
δεν έχουν ατομική συσκευασία. 
 
   (6) Λοιπά αρτοσκευάσματα: Η μεταφορά τους θα γίνεται με 
κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων. Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά 
φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. Τα 
είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία στρώση, απαγορευμένης της 
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή. 
 
  β. Σφολιατοειδή (τυρόπιτες, λουκανικόπιτες, σπανακόπιτες κλπ.): Η 
μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται 
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή 
ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί 
(λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία 
στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή. Κατά τη διάθεσή τους 
θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί 
κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας, απαγορευμένης της διάθεσής τους 
προς κατανάλωση. 
 
  γ. Είδη ζαχαροπλαστικής: 
 
   (1) Διάφορα γλυκά ταψιού: Η μεταφορά τους θα γίνεται με 
κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων. Τα είδη θα διατίθενται προς κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική συσκευασία, 
πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένα ή διαποτισμένα με την 
ανάλογη ποσότητα σιροπιού. Ομαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαμαρίνες κατάλληλου 
σχήματος και μεγέθους είναι επιτρεπτή. Η ατομική συσκευασία από σελοφάν ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για τρόφιμα και εγκεκριμένο από τον Κ.Τ.Π., η οποία, συσκευασία, θα πρέπει 
να έχει την απαραίτητη στεγανότητα και συνοχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά 
τα είδη εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής 
τους προς κατανάλωση. 
 
   (2) Πάστες: Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 7οC. Τα είδη μεταφέρονται 
σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς 
ρύπους. Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος-συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να 
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Απαγορεύεται η παράθεσή τους με χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή χωρίς 
κουταλάκι-πηρουνάκι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών 
από την ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
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   (3) Εκλέρ-κωκ: Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 4οC. Τα είδη μεταφέρονται 
σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς 
ρύπους. Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος-συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να 
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την ημερομηνία 
παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 3ο  : Λοιποί Ειδικοί Όροι 

 
 

Άρθρο 8ο  
Διενέργεια Υγειονομικού Ελέγχου των Εγκαταστάσεων 

 
 1. Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και πριν την 
αποσφράγιση των Οικονομικών, με μέριμνα της ΥΠ/ΠΑ θα συγκροτούνται κατά τόπους-
περιφέρειες, Επιτροπές Ελέγχου Εγκαταστάσεων των δηλωθέντων οικονομικών φορέων-
παραγωγών, βάσει ανάλογων προτάσεων (πχ. Μονάδα ΠΑ διάθεσης Προσωπικού, 
Ονοματεπώνυμο Προσωπικού) της Αναθέτουσας Αρχής, στις οποίες θα συμμετέχει 
υποχρεωτικά ένας Αξιωματικός Υγειονομικού (ΥΚ). 
 
 2. Το έργο των ανωτέρω Επιτροπών θα καθορίζεται στη Διαταγή 
Συγκρότησης τους και θα αφορά, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: 
 
  α. Στην εξέταση των εγκαταστάσεων μόνο των συμμετεχόντων που 
προσκόμισαν πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συμμετοχής, εκτός αυτών των οποίων οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής είναι εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με επιτόπιες 
επισκέψεις, για τη διαπίστωση των πραγματικών δυνατοτήτων παραγωγής, την εξέταση 
των πρώτων & βοηθητικών υλών, την εξέταση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του HACCP, καθώς και την υγειονομική 
καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και των δηλωθέντων οχημάτων τους. 
 
  β. Στην ανάλογη συμπλήρωση των προβλεπομένων Φύλλων 
Επιθεώρησης Βιομηχανιών-Τροφίμων και Αξιολόγησης της Λειτουργίας του HACCP, με 
τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και τη σχετική βαθμολογία, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
καθοριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-6-17 Απόφαση του Υπ.Υγείας (ΦΕΚ 
Β’ 2161/2017). 
 
 3. Τα εν λόγω Φύλλα Επιθεώρησης Βιομηχανιών-Τροφίμων και Αξιολόγησης 
της Λειτουργίας του HACCP, θα επισυνάπτονται στο Πρακτικό Αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. 
 
 4. Επισημαίνεται ότι το κατώτερο όριο για να χαρακτηρισθεί μια εταιρεία ως 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ, είναι να έχει λάβει 650 μόρια και το HACCP να έχει αξιολογηθεί ως 
ΕΠΑΡΚΕΣ. 
 
 5. Η Υπηρεσία (Μονάδες υλοποίησης των Εκτελεστικών Συμβάσεων) διατηρεί 
το δικαίωμα ανάλογου υγειονομικού ελέγχου των εγκαταστάσεων των συνεργαζόμενων 
προμηθευτών – παραγωγών, δειγματοληπτικά και κατά την κρίση της, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 
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 6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να θέτουν τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής-συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής 
της Υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η υγειονομική τους καταλληλότητα. 
 
 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογου υγειονομικού ελέγχου των 
εγκαταστάσεων των συνεργαζόμενων προμηθευτών-παραγωγών, δειγματοληπτικά και 
κατά την κρίση της, τόσο κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, όσο και καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
 8. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς 
κατανάλωση ειδών, τα οποία θα αποστέλλει στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε κάποιο άλλο 
αντίστοιχο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου και 
χημικής ανάλυσης. Το κόστος των ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
 

Άρθρο 9ο 
Διάρκεια Σύμβασης - Εγγυοδοσία 

 
 1. Η Σύμβαση που θα υπογραφεί (ή οι Συμβάσεις που θα υπογραφούν 
εφόσον αναδειχθούν διαφορετικοί μειοδότες ανά κατηγορία ή/και Μονάδα), θα είναι 
διάρκειας δύο (2) ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης και προϋπολογισθείσας αξίας 
ποσού 479.363,62 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών 
του διαγωνισμού, ήτοι συνολικού ποσού 958.727,24 ευρώ για το σύνολο της χρονικής 
διάρκειας της Σύμβασης.   
 
 2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα οριστεί με βάση την 
προϋπολογισθείσα αξία της κατηγορίας ή των κατηγοριών για τις οποίες θα 
συμμετάσχουν οι προμηθευτές για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 10ο  
Βασικές Επισημάνσεις  

 
1. Αναφορικά με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του Ν.2939/01, καθώς 

στα προς προμήθεια υλικά περιλαμβάνονται συσκευασμένα προϊόντα και υλικά 
συσκευασίας (για τη μεταφορά των προϊόντων), τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του 
νόμου όπως ισχύει (σύμφωνα με τους ορισμούς των υποπαραγράφων 1.1. & 1.2 του 
άρθρου 2), οι παραγωγοί συσκευασιών και διακινητές των ειδών, όπως αυτοί ορίζονται 
από τις παραγράφους 16 & 17 του άρθρου 2 είναι υπόχρεοι στις διατάξεις των άρθρων 4β 
και 12 αντίστοιχα. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή 
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 
2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/14 
«Διοικητικά Μέτρα, Διαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής 
Νομοθεσίας στους Τομείς των Τροφίμων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και Προστασίας 
των Ζώων και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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 3. Στη/ις σύμβαση/εις που θα υπογραφεί/ούν, θα συμπεριληφθούν ως 
αναπόσπαστα μέρη (Παραρτήματα), οι τιμοκατάλογοι των ειδών που θα κατατεθούν από 
τον ανάδοχο/ους. Επισημαίνεται ότι : 
 
  α. Οι Μονάδες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής των ειδών 
που θα παραγγέλλουν. 

 
  β. Τυχόν εμπλουτισμός ή τροποποίηση των εγκεκριμένων καταλόγων, 
θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της ΔΑΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί 
τροποποίησης συμβάσεων. 
 
  γ. Οι τιμές των ειδών, θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που 
τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, 
αυξομειώνοντας αναλόγως τις τιμές των ειδών. 
 
 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι του αναδόχου σε 
περίπτωση που υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος των ανατεθεισών σε αυτόν 
παραγγελιών. Τα ποσά που καθορίζονται με την παρούσα για τις κατηγορίες των ειδών 
είναι τα ανώτατα προβλεπόμενα. 

  
 5. Τροποποίηση της Σύμβασης είναι δυνατή να γίνει κατά την διάρκειά της, 
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 132 του Ν.4412/16 και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Άρθρο 201 του εν λόγω Νόμου). 
 
  

Άρθρο 11ο  
Γενικές Επισημάνσεις 

 
1.       Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από 

αυτά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να 
αναφέρονται με λεπτομέρεια στην προσφορά των οικονομικών φορέων. 

 
    2.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα : 
 

 α. Μονομερούς λύσης της σύμβασης, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή της ή κριθεί 
ασύμφορη. 

 
  β. Τροποποίηση της Σύμβασης είναι δυνατή να γίνει κατά την διάρκειά 
της, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 132 του Ν.4412/16 και ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Άρθρο 201 του εν λόγω Νόμου). 
 

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης των κάθε 
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση στην ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών και γενικότερα της τήρησης των όρων 
της σύμβασης.  

 
 4. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 
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εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα και αφετέρου, δεν δύναται σε καμία περίπτωση η 
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την 
Υπηρεσία. 
   

5. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
6. Η Σύμβαση κατισχύει παντός άλλου κειμένου επί του οποίου στηρίζεται 

(διακήρυξη, προσφορές κλπ.), εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών και άπαντες 
οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. 

 
    7.   Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενών, επειδή 
τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε 
αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, σύμφωνα με την καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
  8. Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα 
επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που 
αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του αρμόδιου Δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η 
σύμβαση. 
 
  9. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς 
την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκειά τη, η διαφορά θα τίθεται 
κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο μερών υπό την κρίση των αρμοδίων 
δικαστηρίων, εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου και των οποίων η απόφαση 
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αμφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εκ των 
συμβαλλομένων καταδικαζόμενο. 
 
  

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 14/21) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ» 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 
 
 

1. Αρτοσκευάσματα: 
 
  α. Τοστ: 
 
   (1) Περιγραφή : Παρασκευάζονται με δύο φέτες ψωμιού ειδικού 
τύπου (ψωμί τύπου τοστ) ανάμεσα στις οποίες τοποθετούνται κατά στρώσεις τυρί ειδικού 
τύπου, κρεατοσκευάσματα ή αλλαντικά σε φέτες και μικρή ποσότητα βουτύρου ή 
μαργαρίνης. Διατίθενται στην κατανάλωση ως έχουν σε αυτοτελή συσκευασία ή μετά από 
ψήσιμο σε θερμαινόμενες πλάκες (τοστιέρα). Υπάρχουν παραλλαγές όπου προστίθεται 
μαγιονέζα, νωπό βούτυρο, λαχανικά εποχής ή σαλάτες τύπου κέτσαπ και αντί 
κρεατοσκευάσματος ψάρι κονσέρβας τόνου. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 90γρ. κατ’ ελάχιστο. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Ψωμί τύπου τοστ 50%, τυρί που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και θα αναγράφεται στη σύμβαση 20%, το είδος του 
αλλαντικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και θα αναγράφεται στη σύμβαση 20% και 
μαργαρίνη 10%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Ψωμί τύπου τοστ : Πρέπει να πληροί τους όρους 
περί αρτοποίησης, να είναι πάντοτε προσφάτου παραγωγής και να φέρεται σε φέτες 
πάχους 1εκ. περίπου. Είναι προϊόν με μειωμένο ποσοστό υγρασίας (άρθρο 114 του ΚΤΠ). 
 
    (β) Τυρί ειδικού τύπου : 
-Τυρί τύπου Gouda.  Πρέπει να πληροί τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 83, παρ. 
4(γ) του ΚΤΠ που αναφέρεται στους ειδικούς τυρούς (υγρασία 45%, λίπος επί ξηρού 
46%). 
-Τυρί τύπου Edam. Ομοίως ως ανωτέρω κατά το άρθρο 83 παρ. 4(β) του ΚΤΠ που 
προβλέπει υγρασία 45% και λίπος επί ξηρού 40%. 
-Λοιπά Ελληνικά τυριά της αυτής κατηγορίας. 
 
    (γ) Αλλαντικό : Από τον προμηθευτή θα δηλώνεται στην 
προσφορά του με σαφήνεια το είδος του αλλαντικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 
Αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ και τις διατάξεις 
του ΚΤΠ για τα προϊόντα κρέατος και κρεατοσκευάσματα. Γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά 
προϊόντα όπου χρησιμοποιείται ζαμπόν βιομηχανικού τύπου (μάλαξης) υπό την 
προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος δεν υπερβαίνει το 10%. 
 
  (δ) Κρέας τόνου : Υποκαθιστά το αλλαντικό σε 
παραλλαγές του προϊόντος που κυκλοφορεί με την ονομασία "τοστ τόνου". Ο τόνος 
προέρχεται από κονσέρβα ψαριού τόνου σε άλμη και εναρμονίζεται πλήρως με τις 
διατάξεις του ΚΤΠ και τις εκάστοτε αποφάσεις του ΑΧΣ. Η μαργαρίνη δύναται να 
αντικαθίσταται με μαγιονέζα στην περίπτωση κρέατος τόνου, σάλτσες τύπου κέτσαπ ή 
λαχανικά εποχής. 
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   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων  ή ανακατεργασμένων τυριών. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των επιμέρους συστατικών του προϊόντος. 
-Το προϊόν μπορεί να διατίθεται και χωρίς αλλαντικό οπότε χαρακτηρίζεται σαν "τοστ 
απλό". Στην περίπτωση αυτή το βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το ίδιο και τροποποιούνται 
τα ποσοστά τυριού σε 35% και βουτύρου ή μαργαρίνης σε 15%. 
-Η συσκευασία θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξης και την 
επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα 
τύπου σούπερ μάρκετ. 
-Όλα τα ανωτέρω βάρη και ποσοστά συστατικών αναφέρονται σε προϊόντα που δεν έχουν 
υποστεί ψήσιμο ή οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία. 
-Μεταφορά και συντήρηση του προϊόντος υπό ψύξη (+5ºC κατά μέγιστο). 
-Συσκευασία.  Ατομική συσκευασία από εύκαμπτη σελλοφάνη ή άκαμπτη κρυσταλλική 
κυτταρίνη (θήκη) κατάλληλη για τρόφιμα. Όλες οι μορφές συσκευασίας θα είναι 
εγκεκριμένες από τον ΚΤΠ (άρθρα 21, 22, 24). 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
 
Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται υπό ψύξη 
και διατίθενται στην κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία ή όχι. 
-Σαλμονέλλα spp απουσία στα 25γρ. 
-E.  Coli μέχρι 102 ανά γρ. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος μέχρι 102 ανά γρ. 
-ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα) μέχρι 104 ανά γρ. 
-Θειοαναγωγικά κλωστρίδια μέχρι 10 ανά γρ.  
 
    (β) Χημικές. 
 
-Υγρασία επί αρτοσκευάσματος 22%. 
-Λίπος τυρού ως έχει 20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες επί αλλαντικού 12%. 
-Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ως συντηρητικών των  προπιονικών (Ε280, Ε281, Ε282, 
Ε283 ) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 0,3% επί του ετοίμου προϊόντος. 
 
    (γ) Ιστολογικές. 
 
-Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στην λουκανικόπιτα.  
-Το βραστό σαλάμι τύπου Ουγγαρίας να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά 
διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 15%, η πάριζα κατά 40% και το αλλαντικό τύπου 
"φιλέτο" να περιέχει τεμαχίδια κρέατος μηχανικά διαχωριζόμενα τουλάχιστον κατά 70%.   
 
  β. Σάντουιτς: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζονται με ενθήκευση μιας ποσότητας 
τυρού ή τυρού και αλλαντικού σε αρτοσκευάσματα (ψωμάκια) καταλλήλου σχήματος και 
μεγέθους. Υπάρχουν παραλλαγές όπου προστίθενται φέτες από ρολό κοτόπουλο, κρέας 
τόνου, λαχανικά εποχής, βούτυρο ή μαγιονέζα ή σαλάτες τύπου κέτσαπ. Σε ειδικές 
περιπτώσεις ενθηκεύεται ένα μπιφτέκι από νωπό ή κατεψυγμένο βοδινό κρέας. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 
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   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασμα 60%, οποιοδήποτε 
σκληρό ή ημίσκληρο τυρί το είδος του οποίου αναφέρεται στη σύμβαση 15%, αλλαντικό το 
είδος του οποίου αναφέρεται στην σύμβαση 15% και βούτυρο ή μαργαρίνη 10%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Αρτοσκεύασμα: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποιήσεως και να είναι προσφάτου παραγωγής (όχι μεγαλύτερης των 24 ωρών). 
Δύναται να περιέχει μικρή ποσότητα πλήρους γάλακτος. 
 
    (β) Αλλαντικό: Πρέπει να είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις 
ή την προσφορά του προμηθευτή και να πληροί τους όρους των άρθρων 88, 89, 90 και 91 
του ΚΤΠ. 
 
    (γ) Τυρί ειδικού τύπου:  Όπως περιγράφεται στα είδη 
τοστ και σύμφωνα με την σύμβαση. 
 
    (δ) Κρέας τόνου:  Όπως περιγράφεται στα είδη τοστ.  
 
    (ε) Μπιφτέκι:  Βάρος κατ’ ελάχιστο  50γρ.  
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων τύπων τυρών. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυρών. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 
90 και 91 του ΚΤΠ. 
-Το προϊόν που διατίθεται χωρίς αλλαντικό χαρακτηρίζεται σαν "σάντουϊτς απλό" Το 
βάρος κατά τεμάχιο παραμένει το αυτό και τροποποιούνται τα ποσοστά του 
αρτοσκευάσματος σε 65%, του τυρού σε 25% και του βουτύρου ή της μαργαρίνης σε 
10%. 
-Το βούτυρο (ή η μαργαρίνη) δύναται να αντικαθίσταται με ίση ποσότητα μαγιονέζας, 
σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές σαλάτας. 
-Σε ό,τι αφορά το αρτοσκεύασμα το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως 
και την επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητες 
ετικέτες τύπου σούπερ μάρκετ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και 
εγκεκριμένο για τρόφιμα, υπό θερμοκρασία συντήρησης όχι ανώτερη από +5ºC. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
   (α) Μικροβιολογικές. 
Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται υπό ψύξη 
και καταναλίσκονται ως έχουν. 
-Σαλμονέλλα spp απουσία στα 25γρ δείγματος. 
-Ε. coli μέχρι  102 ανά γρ. δείγματος. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος μέχρι 102 ανά γρ. 
-ΟΜΧ μέχρι 10 ανά γρ. 
 
   (β) Χημικές. 
-Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος 22%. 
-Λίπος ως έχει επί του τυρού 20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού κατ ελάχιστο 12%. 
 





Σελ. 71 

    (γ) Ιστολογικές. 
Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τοστ. 
 
  γ. Διάφορα Αρτοσκευάσματα (Αραβική πίτα γαλοπούλα ή 
κοτόπουλο, Σάντουιτς νηστήσιμο κτλ): 
 
   (1) Περιγραφή: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της 
συσκευασίας. 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο: 100γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί 
της συσκευασίας. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Αρτοσκεύασμα: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποιήσεως και να είναι προσφάτου παραγωγής (όχι μεγαλύτερης των 24 ωρών). 
Δύναται να περιέχει μικρή ποσότητα πλήρους γάλακτος. 
 
    (β) Αλλαντικό: Πρέπει να είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις 
ή την προσφορά του προμηθευτή και να πληροί τους όρους των άρθρων 88, 89, 90 και 91 
του ΚΤΠ. 
 
    (γ) Τυρί ειδικού τύπου:  Όπως περιγράφεται στα είδη 
τοστ και σύμφωνα με την σύμβαση. 
 
    (δ) Μπιφτέκι Λαχανικών ή οποιοδήποτε άλλο νηστίσιμο 
υλικό αντί κρέατος, τυριού κτλ:  Βάρος κατ’ ελάχιστο  50γρ.  
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων τύπων τυρών. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυρών (εκτός της 
περίπτωσης που είναι νηστίσιμο που επιτρέπεται τυρί σόγιας). 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών που δεν πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 
90 και 91 του ΚΤΠ. 
-Το βούτυρο (ή η μαργαρίνη) δύναται να αντικαθίσταται με ίση ποσότητα μαγιονέζας, 
σάλτσας τύπου κέτσαπ ή παραλλαγές σαλάτας. 
-Σε ό,τι αφορά το αρτοσκεύασμα το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του 
άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως 
και την επωνυμία της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητες 
ετικέτες τύπου σούπερ μάρκετ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και 
εγκεκριμένο για τρόφιμα, υπό θερμοκρασία συντήρησης όχι ανώτερη από +5ºC. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
   (α) Μικροβιολογικές. 
Για προϊόντα που διατίθενται σε ατομική συσκευασία ή όχι αλλά συντηρούνται υπό ψύξη 
και καταναλίσκονται ως έχουν. 
-Σαλμονέλλα spp απουσία στα 25γρ δείγματος. 
-Ε. coli μέχρι  102 ανά γρ. δείγματος. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος μέχρι 102 ανά γρ. 
-ΟΜΧ μέχρι 10 ανά γρ. 
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   (β) Χημικές. 
 
-Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος 22%. 
-Λίπος ως έχει επί του τυρού 20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού κατ ελάχιστο 12%. 
 
    (γ) Ιστολογικές. 
 
Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τοστ. 
 
  δ. Κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης: 
 
   (1) Περιγραφή: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της 
συσκευασίας. 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο: 60γρ. ως έχει κατ ελάχιστο. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί 
της συσκευασίας. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    Αρτοσκεύασμα: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποιήσεως και να είναι προσφάτου παραγωγής (όχι μεγαλύτερης των 24 ωρών). 
Δύναται να περιέχει μικρή ποσότητα πλήρους γάλακτος. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Σε ό,τι αφορά το αρτοσκεύασμα το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις τα 
άρθρα 111, 112, 113 και 114 του ΚΤΠ. 
 -Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και 
εγκεκριμένο για τρόφιμα. 
 
  ε. Ατομική πίτσα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με αρτοσκεύασμα ειδικού 
τύπου (πίτα, βάση πίτσας) πάνω στο οποίο τοποθετούνται τεμάχια αλλαντικού σε φέτες, 
τυρός και σάλτσα ντομάτας, που μπορεί να συνδυάζονται με ποικίλες ποσότητες 
λαχανικών εποχής και μπαχαρικών. Σαν συνδετικό των ανωτέρω χρησιμοποιείται ο τυρός 
που στο έτοιμο προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση τήξεως. Διακινούνται στο εμπόριο σαν 
νωπές ή κατεψυγμένες  και διατίθενται στην κατανάλωση πάντα μετά από ψήσιμο.   
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 150-180γρ. Το βάρος αναφέρεται σε 
έτοιμο προϊόν που έχει υποστεί έψηση και που κατά τη ζύγισή του βρίσκεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση (τα ποσοστά αναφέρονται σε έτοιμα 
προϊόντα που έχουν υποστεί έψηση): Αρτοσκεύασμα 50%, αλλαντικό 20%, τυρί ειδικού 
τύπου 20%, συστατικά σάλτσας ντομάτας 5% και λοιπά-αρτύματα 5%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
   (α) Αρτοσκεύασμα: Πρέπει να πληροί τους όρους περί 
αρτοποιήσεως, να είναι προσφάτου παραγωγής, προκειμένου για νωπή πίτσα και να 
εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
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   (β) Τυριά ειδικού τύπου:  Όπως περιγράφονται στα είδη 
τοστ. 
 
   (γ) Συστατικά ντομάτας: Τα χρησιμοποιούμενα 
συστατικά ντομάτας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του 
ΚΤΠ. 
 
   (δ) Λοιπά συστατικά: Λιπαρές ύλες, όπως 
περιγράφονται στην τυρόπιτα, καρυκεύματα, μαγειρικό άλας, λαχανικά εποχής και 
αρτύματα κατά την κρίση του προμηθευτού. 
 
   (ε) Αλλαντικό: Το είδος ή τα είδη αλλαντικού που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο προμηθευτής, όπως έχει δηλώσει στην προσφορά του. 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να καθορίζονται και τα επιμέρους ποσοστά των αλλαντικών αν 
υπάρχουν. Τα χρησιμοποιούμενα αλλαντικά θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των 
άρθρων 88 έως 91 του ΚΤΠ. Αναφορικά με το αλλαντικό ζαμπόν, διευκρινίζεται ότι 
γίνονται αποδεκτά σαν κανονικά προϊόντα όπου το χρησιμοποιούμενο είδος είναι ζαμπόν 
βιομηχανικού τύπου (ζαμπόν μάλαξης) με ποσοστό λειοτριβέντος κρέατος όχι μεγαλύτερο 
από 10%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μετουσιωμένων ή ανακατεργασμένων τύπων τυρών. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υποπροϊόντων αλλαντοποιίας (πόλοι αλλαντικών, 
αλλαντικά ακαθορίστου προελεύσεως.)   
-Συσκευασία. Το προϊόν φέρεται έτοιμο για ψήσιμο μέσα σε ειδικό πιάτο αλουμινίου και 
καλύπτεται με διαφανή μεμβράνη σελλοφάνης, Αντί σελλοφάνης δύναται να 
χρησιμοποιηθεί πολυπροπυλένιο ή αναλόγου τύπου συσκευασία πάντοτε όμως μέσα στα 
πλαίσια των εγκεκριμένων για τρόφιμα συσκευασιών (άρθρα 21, 22, 24 του ΚΤΠ). 
-Συντήρηση-Διακίνηση. Οι πίτσες νωπού τύπου διακινούνται σε θερμοκρασία όχι 
μεγαλύτερη από τους +5ºC. Οι κατεψυγμένες πίτσες συντηρούνται σε θαλάμους 
καταψύξεως με θερμοκρασία -18ºC τουλάχιστον. 
-Όρια συντηρήσεως-επισημάνσεις: Για την νωπή πίτσα 3 ημέρες κατ’ ανώτατο και για την 
κατεψυγμένη 2 μήνες. 
-Το προϊόν θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, την σύνθεση, τους 
κωδικούς των χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών-συντηρητικών, την επωνυμία και τη 
διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα είναι έκτυπος και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα 
τύπου σουπερμάρκετ. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν υποστεί έψηση εκτός χώρου όπου 
διατίθενται. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση  απομιμήσεων ή υποκατάστατων τυριών. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές 
 
Για προϊόντα σε ατομική συσκευασία που δεν έχουν υποστεί έψηση και συντηρούνται σε 
κατάψυξη. 
-Σαλμονέλα spp απουσία στα 25γρ. δείγματος. 
-Ε. coli  μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος. 
-Σταφυλόκοκκος  παθογόνος   μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος. 
-Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια  μέχρι 10 ανά γρ. δείγματος. 
Για προϊόντα σε ατομική συσκευασία που έχουν υποστεί έψηση. 
-Σαλμονέλλα spp  απουσία στα 25γρ. δείγματος. 
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-Ε coli απουσία ανά γρ. δείγματος. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος   απουσία ανά γρ. δείγματος. 
-Θειοαναγωγικά κλωστηρίδια  μέχρι 5 ανά γρ. δείγματος. 
-ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα)  μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος. 
 
   (β) Χημικές. 
 
-Υγρασία επί του αρτοσκευάσματος κατά μέγιστο 22%. 
-Ολικά λιπαρά επί του αρτοσκευάσματος κατ’ ελάχιστο 12%. 
-Λίπος τυρού ως έχει κατ’ ελάχιστο  20%. 
-Ολικές πρωτεΐνες επί του αλλαντικού 12%. 
 
   (γ) Ιστολογικές. 
 
Ισχύουν οι σταθερές που αναφέρονται στα είδη τοστ. 
 
  στ. Κέικ: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζονται με ζύμη ζαχαροπλαστικής 
στην οποία προστίθενται κατά περίπτωση σακχαρόπηκτα τεμάχια φρούτων, κακάο ή 
προϊόντα κακάου, ξηροί καρποί, σταφίδες. Υπάρχουν παραλλαγές με επικάλυψη 
σοκολάτας ή με απομίμηση σοκολάτας. 
 
   (2) Βάρος: Για κέικ φρούτου βάρος κατά τεμάχιο 90γρ. κατ’ 
ελάχιστο και για κέικ με επικάλυψη σοκολάτας βάρος κατά τεμάχιο 80γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: 
 
  (α) Κέικ φρούτου: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 20%, 
μαργαρίνη 20%, αυγά πλήρη 10%, πλήρες γάλα 10%, ζάχαρη 20%, φρούτα 
(σακχαρόπηκτα) 15%, διογκωτικά-αρτύματα-λοιπά.5%. 
 
  (β) Κέικ σοκολάτας: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 25%, 
μαργαρίνη 10%, αυγά πλήρη 8%, πλήρες γάλα 6%, κακάο 10%, ζάχαρη 35%, ξηροί 
καρποί 5%, διογκωτικά-αρτύματα-λοιπά 1%.  
 
   (4) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Τα συστατικά κακάου θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 527/83 που αναφέρεται σε προϊόντα 
κακάου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
-Για τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη σοκολάτας ή απομίμηση σοκολάτας, αυτή θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού βάρους του προϊόντος κατ’ ελάχιστο. 
-Τα προϊόντα που φέρουν επικάλυψη με απομίμηση σοκολάτας θα φέρουν επί της 
συσκευασίας τους σε εμφανή θέση την φράση  "επικάλυψη με απομίμηση σοκολάτας". 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, 
τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, 
την επωνυμία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
-Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συντηρητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 34 
παρ. 7 του ΚΤΠ  (σορβικό οξύ, προπιονικό οξύ,  οξικό οξύ και τα άλατά τους). 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και 
εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον ΚΤΠ απαγορευμένης της διάθεσής του σε χύδην μορφή. 
 
   (5) Εργαστηριακές σταθερές: 
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    (α) Μικροβιολογικές. 
 
-Σαλμονέλλα spp.απουσία στα 25γρ. δείγματος. 
-Ζύμες-Μύκητες απουσία στο 1γρ. δείγματος. 
-ΟΜΧ μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος. 
 
    (β) Χημικές. 
 
-Υγρασία κατά μέγιστο 22%. 
-Λίπος κατ’ ελάχιστο 15%. 
-Ανίχνευση συνθετικών χρωστικών αρνητική. 
-Σορβικό οξύ και τα άλατά του (Ε200, Ε201, Ε202, Ε203) 0,1% (κατά μέγιστο στο τελικό 
προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους). 
-Προπιονικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263) 0,3% (κατά μέγιστο στο 
τελικό προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους). 
-Οξικό οξύ και τα άλατά του (Ε260, Ε261, Ε262, Ε263) 0,3% (κατά μέγιστο στο τελικό 
προϊόν, το καθένα μόνο του ή σε μείγμα μεταξύ τους). 
 
  ζ. Μηλόπιτα-Κερασόπιτα: 
 
    (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με ειδική ζύμη 
ζαχαροπλαστικής στην οποία ενθηκεύεται με μορφή γεμίσματος μία ποσότητα από 
ανάλογη μαρμελάδα. Σαν παρεμφερές προϊόν αναφέρεται η πάστα φλώρα και τα κέικ με 
γέμισμα μαρμελάδα. 
 
    (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστο 80γρ. 
 
    (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 40%, 
μαργαρίνη 15%, αυγά πλήρη 10%, ζάχαρη 15%, συστατικά μαρμελάδας 15%, διογκωτικά-
αρτύματα-λοιπά 5%. 
 
    (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Ζύμη ζαχαροπλαστικής: Το προϊόν μετά τον 
κλιβανισμό πρέπει να έχει ομογενή υφή, να διατηρεί ευχάριστους οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες χωρίς κατάλοιπα οσμών από διογκωτικά, να μην είναι εύθρυπτο αλλά ούτε 
και ζυμώδους υφής. 
 
    (β) Μαρμελάδα: Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητος, να 
ανταποκρίνεται στο αντιστοίχως δηλούμενο είδος και να πληροί όλους τους όρους και τις 
διατάξεις των άρθρων 131 και 132 του ΚΤΠ. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητα που δεν προβλέπεται 
από τον ΚΤΠ. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, 
τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, 
την επωνυμία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέικ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στα είδη 
κέικ. 
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  η. Ντόνατς: 
 
   (1) Περιγραφή: Είναι αρτοσκεύασμα που παρασκευάζεται με 
άλευρο ειδικού τύπου σε σχήμα και μέγεθος που ποικίλει. Μπορεί να είναι ελαφρά 
διαποτισμένο με σιρόπι ζάχαρης και να φέρει επικαλύψεις από κανέλλα, καραμέλα, ή 
άλλα σακχαροπαρασκευάσματα. Η αρτομάζα είναι σπογγώδους υφής, ομογενής, με 
ευχάριστους οργανοληπτικούς χαρακτήρες.  
 

   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ ελάχιστο 60γρ. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή του βρίσκεται 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Άλευρο ειδικού τύπου 60%, γάλα 
πλήρες 17%, ζάχαρη 9%, βούτυρο 5%, αυγά πλήρη 5%, διογκωτικά υλικά 3,5%, 
μαγειρικό άλας-αρτύματα – λοιπά 0,5%. 
 
   (4) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν  προβλέπονται 
από τον ΚΤΠ. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση σε ατομική ή ομαδική συσκευασία κατάλληλη για 
τρόφιμα, απαγορευμένης της διάθεσής του σε χύδην μορφή. 
 
   (5) Εργαστηριακές σταθερές:  Όπως περιγράφονται στα είδη 
κέικ. 
 
  θ. Κρουασάν: 
 
   (1) Περιγραφή: Είναι αρτοσκεύασμα ειδικού τύπου που 
παρασκευάζεται από σφολιάτα και φέρεται στην κατανάλωση υπό αυστηρά καθορισμένο 
σχήμα. Φέρει γέμισμα που συνήθως είναι πραλίνα φουντουκιού, ενώ υπάρχουν 
παραλλαγές με γέμισμα μέλι, μαρμελάδα ή σακχαρόπηκτα. Σαν απλό αρτοσκεύασμα 
διατίθεται για την παρασκευή σάντουιτς ειδικού τύπου που συνήθως αναφέρονται σαν  
"σνακ κρουασάν". 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή του βρίσκεται 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 75%, γέμισμα πραλίνας 
φουντουκιού 25%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
   (α) Συστατικά σφολιάτας: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 47%, 
φυτικά λίπη 15%, βούτυρο γάλακτος 3%, ζάχαρη 17%, αυγά πλήρη 6,5%, μαγιά 1%, νερό 
10%, αρτύματα– λοιπά 0,5%. 
 
   (β) Συστατικά πραλίνας φουντουκιού: Κακάο 7%, 
ζάχαρη 48%, πολτός φουντουκιού 7%, φυτικά έλαια 27%, γάλα σκόνη 5%, ορός γάλακτος 
2,8%, λεκιθίνη (Ε322) 1%, άμυλο αραβοσίτου 1%, φυτικά αρώματα- βανιλίνη 1,2%. 
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   (5) Ειδικοί όροι- απαγορεύσεις: 
 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομίμησης πραλίνας, ή πραλίνας στην οποία 
απουσιάζουν τα συστατικά φουντουκιού ή έχουν υποκατασταθεί από essence 
φουντουκιού. 
-Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέμισμα από μαρμελάδα, αυτή θα πρέπει να εναρμονίζεται 
με τα άρθρα 131, 132, 134, 136, του ΚΤΠ. Η προστιθέμενη μαρμελάδα θα πρέπει να 
αποτελεί το 20% της εκατοστιαίας σύνθεσης. 
-Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, 
τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, 
την επωνυμία και τη διεύθυνση της βιοτεχνίας. Η σήμανση θα γίνεται με έκτυπους 
χαρακτήρες και όχι με αυτοκόλλητη ετικέτα τύπου supermarket. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που η εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας τους 
φέρει εκτεταμένες επαλείψεις που προέρχονται από εκροή του γεμίσματος. 
-Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί ή κακοποιηθεί λόγω κακής 
μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση όπως περιγράφεται στα είδη κέικ. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Μικροβιολογικές και Χημικές, 
όπως περιγράφονται στα είδη κέικ και Ιστολογικές: Αναζήτηση φυτικών ιστών καρπού 
φουντουκιού στην πραλίνα. 
 
  ι. Σταφιδόψωμο: 
 
   (1) Περιγραφή: Αρτοσκεύασμα με στρογγυλό ή ατρακτοειδές 
σχήμα που στην αρτομάζα του περιέχονται σταφίδες. Η σταφίδα κατά κανόνα είναι μαύρη 
και περιέχεται σε ποσοστό 15%. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτομάζα 85% και σταφίδα μαύρη 
15%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Αρτομάζα: Άλευρο ζαχαροπλαστικής ή ειδικού 
τύπου, γάλα πλήρες, διογκωτικά υλικά, αρτύματα. Οι επί τοις % αναλογίες κατά την κρίση 
του προμηθευτή. 
    (β) Σταφίδα μαύρη προσφάτου εσοδείας. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές:   Όπως περιγράφονται στα είδη 
κέικ. 
 
  ια. Τσουρέκι: 
 
   (1) Περιγραφή: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη συσκευασία. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 90γρ. κατ’ ελάχιστο. 





Σελ. 78 

 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη 
συσκευασία. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    Αρτομάζα: Άλευρο ζαχαροπλαστικής ή ειδικού τύπου, γάλα 
πλήρες, ζάχαρη, αυγά διογκωτικά υλικά, αρτύματα κτλ. Οι επί τοις % αναλογίες κατά την 
κρίση του προμηθευτή. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές:   Όπως περιγράφονται στα είδη 
κέικ. 
 
 
 2. Σφολιατοειδή:  
 
  α. Τυρόπιτα: 
 

   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται από σφολιάτα μέσα στην οποία 
ενθηκεύεται μία ποσότητα από γέμισμα που αποτελείται συνήθως από τυρί φέτα, οπότε 
αναφέρεται σαν παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα ή με μία τουλάχιστον από τις 
κατηγορίες τυρών που καθορίζονται στο άρθρο 83 του ΚΤΠ. 

 

   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 95γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3)  Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 80% και κρέμα γεμίσματος 
20%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    (α) Σφολιάτα: Αλεύρι αρτοποιίας σκληρό 53%, 
μαργαρίνη 44%, μαγειρικό αλάτι 1%. 
 
    (β) Κρέμα γεμίσματος: Σιμιγδάλι 30%, γάλα 55%, πλήρη 
αυγά 15 %, τυρός μυζήθρα λίπος τυριού ως έχει κατ ελάχιστο 8%, τυρός φέτα λίπος 
τυριού ως έχει κατ’ ελάχιστο 15%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: 
-Παραδοσιακή ή χωριάτικη τυρόπιτα. Περιέχει τυρό φέτα σε ποσοστό 30% ο οποίος 
προστίθεται σε αδρομερή μορφή (τρίματα). Λίπος τυρού γεμίσματος κατ’ ελάχιστο 12% ως 
έχει. 
-Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στη σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σημείο 
τήξεως ανώτερο από 42ºC. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με την 679/86 ΑΧΣ . 
-Η μεταφορά του προϊόντος πρέπει να γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που 
προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Πρέπει να είναι συσκευασμένα σε 
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ειδικά χαρτοκιβώτια ή μεταλλικά σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από 
αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. 
-Το προϊόν τοποθετείται και μεταφέρεται σε μία στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς 
του με "χύδην" μορφή. 
-Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα προϊόντα της προηγούμενης ημέρας 
απαγορευμένης της διάθεσής τους στην κατανάλωση. 
-Το προϊόν κατά τη διάθεσή του συνοδεύεται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή 
αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα.  Άπαντα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
-Το προϊόν κατά τη διάθεσή του πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία ≥60˚C. Τη 
θερμοκρασία αυτή θα πρέπει να έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σημείο του. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων-υποκατάστατων τυριών. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές επί εψημένων προϊόντων. 
-Σαλμονέλλα spp απουσία στα 25γρ. 
-Ε. coli .απουσία στο 1γρ. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος απουσία στο 1γρ. 
-ΟΜΧ (ολική μεσόφιλη χλωρίδα) μέχρι 104 . 
 
    (β) Μικροβιολογικές επί προϊόντων που είναι άψητα ή 
υπό κατάψυξη. 
-Σαλμονέλλα spp απουσία στα 25γρ. 
-E. coli .μέχρι 102 ανά γρ. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος .μέχρι 102 ανά γρ. 
 
    (γ) Χημικές. 
-Σταθμική ανάλυση συστατικών. 
-Ολικά λιπαρά επί του γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος  .8%. 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας επί ετοίμου προϊόντος  10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
 
  β. Κασερόπιτα-Ζαμπονοκασερόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται όπως και η τυρόπιτα. Δύναται 
να απουσιάζει από το γέμισμα η κρέμα και το τυρί που προστίθεται είναι αποκλειστικά 
κασέρι. Το τυρί γεμίσματος δύναται να συνδυάζεται με κάποιο τύπο αλλαντικών (συνήθως 
ζαμπόν μάλαξης) οπότε αναφέρεται με την ονομασία "ζαμπονοκασερόπιτα". 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Eκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65%, τυρός κασέρι με 
κρέμα γεμίσματος 35%, λίπος τυρού ως έχει όχι λιγότερο από 16%. 
 
   (4) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η μερική ή ολική προσθήκη μετουσιωμένου – ανακατεργασμένου τυρού. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και ο αρωματισμός του προϊόντος. 
-Η λιπαρή ύλη που χρησιμοποιείται στην σφολιάτα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σημείο 
τήξεως ανώτερο των 42ºC. 
-Εφόσον στο προϊόν περιέχεται και αλλαντικό, ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώνει 
στην προσφορά του με σαφήνεια τον τύπο και την προέλευσή του. Το αλλαντικό θα 
πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ. Γίνονται αποδεκτά σαν 
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κανονικά προϊόντα όπου χρησιμοποιείται ζαμπόν βιομηχανικού τύπου (μάλαξης), υπό την 
προϋπόθεση ότι το ποσοστό του λειοτριβέντος κρέατος δεν υπερβαίνει το 10%. 
-Το προστιθέμενο αλλαντικό υποκαθιστά τον τυρό κασέρι στο γέμισμα σε ποσότητα 10γρ. 
κατ’ ελάχιστο. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως και στη τυρόπιτα. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση απομιμήσεων – υποκατάστατων τυριών. 
 
   (5) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές όπως αυτές 
περιγράφονται στο είδος τυρόπιτα. 
 
    (β) Χημικές. 
-Σταθμική ανάλυση συστατικών. 
-Ολικά λιπαρά του τυρού γεμίσματος ως έχει επί ετοίμου προϊόντος  16%. 
-Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν 10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
    (γ)  Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού). 
-Απουσία απαγορευμένων ιστών όπως προσδιορίζεται από τον ΚΤΠ (άρθρο 89 παρ. 2). 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρέατος από το οποίο με οποιονδήποτε τρόπο έχουν 
αφαιρεθεί συστατικά. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σόγιας με οποιαδήποτε μορφή. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών με εμπορική ονομασία που δεν 
περιλαμβάνεται στον ΚΤΠ. 
-Σε περιπτώσεις που ο τύπος του αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει και σχετική άδεια του ΓΧΚ καθώς και τη 
σύνθεση του προϊόντος. 
 
  γ. Σπανακόπιτα-Σπανακοτυρόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με σφολιάτα και σπανάκι που 
έχει υποστεί καθαρισμό και κατεργασία με βρασμό ή ατμό. Το γέμισμα είναι συνδυασμός 
από σπανάκι ή σπανάκι και τυρός φέτα. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65%, γέμισμα (σπανάκι ή 
σπανάκι με τυρό) 35%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
    
   (α)  Σφολιάτα: Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
    (β) Γέμισμα: Αποτελείται από σπανάκι πρώτης 
ποιότητος, απαλλαγμένο από γαιώδεις προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή φυτικούς ιστούς σε 
κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει υποστεί κατεργασία με βρασμό, έχει προστεθεί 
μείγμα αυγού και τυρού φέτα σε τρίματα. Υπάρχει παραλλαγή του προϊόντος που δεν 
συνοδεύεται από αυγά και τυρό φέτα και φέρεται στην κατανάλωση σαν νηστίσιμο. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
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-Προσθήκη μαγειρικού άλατος και καρυκευμάτων κατά την κρίση του προμηθευτή. 
-Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσμίξεων. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές. 
 
    (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
    (β) Χημικές. 
-Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
   (γ) Ιστολογικές. 
-Φυτικοί ιστοί ξένοι προς το λαχανικό όχι περισσότερο από 2%. 
-Απουσία ξένων σωμάτων και γαιωδών προσμίξεων. 
 
  δ. Κοτόπιτα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με σφολιάτα και ψητό φιλέτο 
από καθαρό στήθος κοτόπουλο. Το γέμισμα είναι συνδυασμός από κοτόπουλο, επίσης 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ημίσκληρο τυρί (ή άλλου τύπου εφόσον αναφέρεται 
επακριβώς το είδος) και διάφορα λαχανικά (πιπεριές, ντομάτα, μανιτάρια κτλ). 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65%, γέμισμα (κοτόπουλο 
και συνδυασμός των ανωτέρω) 35%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
  (α) Σφολιάτα: Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
  (β) Γέμισμα: Αποτελείται από ψητό φιλέτο κοτόπουλο 
(καθαρό στήθος κοτόπουλο), τυρί ημίσκληρο ή άλλου τύπου και λαχανικά (πιπεριές, 
ντομάτα, μανιτάρια κτλ). Τα λαχανικά πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία με βρασμό. 
  
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Προσθήκη μαγειρικού άλατος και καρυκευμάτων κατά την κρίση του προμηθευτή. 
-Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσμίξεων. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές. 
 
   (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
  (β) Χημικές. 
-Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
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   (γ) Ιστολογικές. 
-Απουσία ξένων σωμάτων και γαιωδών προσμίξεων. 
 
  ε. Πρασόπιτα και άλλες νηστίσιμες πίτες (κολοκυθόπιτα, 
πατατόπιτα  κτλ) σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με σφολιάτα και πράσο που 
έχει υποστεί καθαρισμό και κατεργασία με βρασμό ή ατμό. Το γέμισμα είναι από πράσο 
και επιτρέπονται τρίματα και προσμίξεις άλλων λαχανικών, χορταρικών κτλ.  
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65%, γέμισμα (πράσο ή 
πατάτα ή κολοκύθα κτλ ανάλογα με τον τύπο) 35%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
  (α) Σφολιάτα: Όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
  (β) Γέμισμα: Αποτελείται από πράσο πρώτης ποιότητος, 
απαλλαγμένο από γαιώδεις προσμίξεις, φυτοφάρμακα ή φυτικούς ιστούς σε κατάσταση 
σήψεως. Το λαχανικό έχει υποστεί κατεργασία με βρασμό. Οι πίτες αυτής της κατηγορίας 
δεν πρέπει να  συνοδεύονται από αυγά και τυρό φέτα διότι φέρεται στην κατανάλωση σαν 
νηστίσιμο. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Προσθήκη μαγειρικού άλατος και καρυκευμάτων κατά την κρίση του προμηθευτή. 
-Απαγορεύεται η παρουσία ξένων φυτικών ιστών ή αδρανών προσμίξεων. 
-Το προϊόν θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές. 
 
  (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
   (β) Χημικές. 
-Ολικά λιπαρά επί της σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10%. 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
    (γ) Ιστολογικές. 
-Φυτικοί ιστοί ξένοι προς το λαχανικό όχι περισσότερο από 2%. 
-Απουσία ξένων σωμάτων και γαιωδών προσμίξεων. 
 
  στ. Λουκανικόπιτα-πιροσκί: 
 
   (1) Περιγραφή: Η λουκανικόπιτα  παρασκευάζεται με σφολιάτα 
μέσα στην οποία ενθηκεύεται ένα "αυτοτελές" τεμάχιο από λουκάνικο. Το πιροσκί είναι 
παραλλαγή του ανωτέρω όπου αντί για σφολιάτα υπάρχει απτοσκεύασμα ειδικού τύπου 
μέσα στο οποίο ενθηκεύεται ένα τεμάχιο από λουκάνικο (συνήθως βραστό τύπου 
Φραγκφούρτης). 
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   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 90γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή τους 
βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα ή αρτοσκεύασμα 70-75% 
και αλλαντικό-λοιπά συστατικά 30-25%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
  (α) Σφολιάτα, όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα ή 
αρτοσκεύασμα. 
 
  (β) Αλλαντικό: Αυτοτελές τεμάχιο από λουκάνικο 
Φραγκφούρτης που έχει υποστεί βρασμό ή λουκάνικο χωριάτικο που έχει υποστεί έψηση. 
Το βάρος του αλλαντικού κυμαίνεται από 30 έως 35γρ. επί του ετοίμου προϊόντος.  
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεμαχίων αλλαντικού. Το λουκάνικο που προστίθεται θα 
είναι αυτοτελές και αναλόγου βάρους. 
-Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώνει στην προσφορά του τον τύπο του αλλαντικού 
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 
-Το αλλαντικό, εφόσον είναι βραστού τύπου, θα υφίσταται προκατεργασία βρασμού πριν 
από τη χρησιμοποίησή του. 
-Το προϊόν θα πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. 
-Μεταφορά, συσκευασία και διάθεση του προϊόντος, όπως περιγράφεται στο είδος 
τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
  (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
  (β) Χημικές. 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10% 
-Υγρασία επί της σφολιάτας 22%. 
 
  (γ) Ιστολογικές (επί παρουσίας αλλαντικού). 
-Απουσία απαγορευμένων ιστών όπως καθορίζονται στον ΚΤΠ άρθρο 89 παρ.2. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μη πλήρους κρέατος. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φυτικών πρωτεϊνών με σκοπό την υποκατάσταση 
πρωτεϊνών κρέατος πέραν του 2%. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλαντικών με εμπορική ονομασία που  δεν 
περιλαμβάνεται  ή δεν περιγράφεται στη σύμβαση. Σε περιπτώσεις που ο τύπος του 
αλλαντικού δεν προβλέπεται από τον ΚΤΠ, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει 
σχετική άδεια του ΓΧΚ, καθώς και τη σύνθεση του προϊόντος. 
 
  ζ. Μπουγάτσα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με σφολιάτα και ειδικό 
συνήθως υπόγλυκο γέμισμα κρέμας. Διατίθεται στην κατανάλωση με επίπαση άχνης 
ζάχαρης και κανέλλας.  
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 100γρ. κατ’ ελάχιστο. Το βάρος 
αναφέρεται σε έτοιμο προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά τη ζύγισή του 
βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.   
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   (3) Eκατοστιαία σύνθεση: Σφολιάτα 65% και κρέμα γεμίσματος 
35%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
   (α) Σφολιάτα, όπως περιγράφεται στην τυρόπιτα  
 
   (β) Κρέμα γεμίσματος: Σιμιγδάλι 35%, πλήρες γάλα 
30%, πλήρη αυγά 15%, ζάχαρη 15% και βούτυρο 5%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις:  Όπως περιγράφονται στην 
τυρόπιτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
   (α) Μικροβιολογικές. Ισχύουν οι σταθερές που 
αναφέρονται στην τυρόπιτα. 
 
   (β) Χημικές. 
-Ολικά λιπαρά σφολιάτας στο έτοιμο προϊόν κατ’ ελάχιστο 10%. 
-Υγρασία επί σφολιάτας 22%. 
 
 
 3. Είδη Ζαχαροπλαστικής: 
 
  α. Μπακλαβάς: 
 
   (1) Περιγραφή: Γλύκισμα με παραδοσιακό χαρακτήρα. 
Παρασκευάζεται με φύλλο κρούστας, οι στρώσεις της οποίας εναλλάσσονται με στρώσεις 
από γέμισμα που περιέχει ξηρούς καρπούς και καρυκεύματα. Το προϊόν διατίθεται 
εμβαπτισμένο σε σιρόπι ζάχαρης ή ζάχαρης-γλυκόζης μετά από κλιβανισμό. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ’ ελάχιστο 
95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Συστατικά φύλλου κρούστας 37%, 
συστατικά γεμίσματος ξηρών καρπών 15%, βούτυρο 5%, μαργαρίνη 5%, συστατικά 
σιροπιού 38%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
   (α) Φύλλο κρούστας: Παρασκευάζεται από άλευρο 
σκληρού σίτου, έχει την απαραίτητη λεπτότητα, ευχάριστη οσμή και γεύση. 
 
   (β) Συστατικά γεμίσματος ξηρών καρπών: Είναι μίγμα 
που παρασκευάζεται με συνάλεση φρυγανιάς και ξηρών καρπών. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων εμπεριέχονται και καρυκεύματα κανέλλα, γαρύφαλλο. Αναλογία: Ξηροί 
καρποί (καρυδόψιχα) 35%, ξηροί καρποί (αμυγδαλόψιχα) 20%, φρυγανιά 44%, αρτύματα 
0,5-1,0%. 
 
   (γ) Συστατικά σιροπιού: Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 30%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
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-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φιστικιού στην παρασκευή του μίγματος των ξηρών 
καρπών στο γέμισμα. 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση παραπροϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας για 
την παρασκευή του γεμίσματος. 
-Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κρεμορίου ως σταθεροποιητού για την παρασκευή των 
σιροπιών.  
-Συσκευασία: Το προϊόν φέρεται στην κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική συσκευασία, 
πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένο ή διαποτισμένο με την ανάλογη 
ποσότητα σιροπιού. Ομαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαμαρίνες κατάλληλου 
σχήματος και μεγέθους. Ατομική συσκευασία από σελλοφάνη ή άλλο υλικό κατάλληλο για 
τρόφιμα και εγκεκριμένο από τον ΚΤΠ. Επιπρόσθετα η ατομική συσκευασία θα πρέπει να 
έχει την απαραίτητη στεγανότητα και συνοχή. Η συσκευασία κατά τεμάχιο θα φέρει 
υποχρεωτικά σήμανση με την ημερομηνία λήξεως, τη σύνθεση, τους κωδικούς των τυχόν 
χρησιμοποιουμένων βελτιωτικών ή συντηρητικών, την επωνυμία και διεύθυνση της 
βιοτεχνίας. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
-Ζύμες-Μύκητες απουσία στο 1γρ. δείγματος. 
-ΟΜΧ μέχρι 104 ανά γρ. δείγματος. 
 
   (β) Χημικές. 
-Βαθμοί Brix σιροπιού 65ºBR. 
-Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας 15%. 
 
  β. Κανταΐφι: 
 
   (1) Περιγραφή: Είδος παρεμφερές με τον μπακλαβά. Διαφέρει 
ως προς το φύλλο κρούστας όπου εδώ αντικαθίσταται από "νήμα" κανταϊφιού, καθώς και 
ως προς τη μορφοποίηση των τεμαχίων. Το γέμισμα διατηρεί την ίδια σύνθεση, καθώς και 
το σιρόπι εμβαπτίσεως. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ’ ελάχιστο, 
95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Συστατικά φύλλου κανταϊφιού 35%, 
συστατικά γεμίσματος 15%, συστατικά σιροπιού 40%, ολικά λιπαρά 10%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: Όπως περιγράφεται στον 
μπακλαβά. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στον 
μπακλαβά. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές. 
 
   (α) Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον 
μπακλαβά. 
 
   (β) Χημικές. 
-Βαθμοί Brix σιροπιού 63ºBR. 
-Ολικά λιπαρά επί του φύλλου κρούστας 10%. 
 
  γ. Γιαννιώτικο: 
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   (1) Περιγραφή: Είναι είδος που συνδυάζει τα γνωρίσματα τόσο 
του μπακλαβά (παρουσία περιβλήματος από φύλλο κρούστας), όσο και του κανταϊφιού 
(παρουσία νήματος κανταϊφιού στο γέμισμα στο οποίο περιλαμβάνονται και ξηροί 
καρποί.) Φέρεται στην κατανάλωση εμβαπτισμένο σε σιρόπι γλυκόζης-ζάχαρης ή 
ζάχαρης. Το σχήμα του είναι συνήθως κυλινδρικό. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ' ελάχιστο 
95γρ. 
 
   (3)  Εκατοστιαία σύνθεση: Όπως περιγράφεται στον μπακλαβά. 
Η συμμετοχή του φύλου κρούστας σε σχέση με το νήμα κανταϊφιού καλύπτει το 30%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: Όπως περιγράφεται στον 
μπακλαβά.  
   (5) Ειδικοί όροι – Απαγορεύσεις:  Όπως περιγράφονται στον 
μπακλαβά. 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στον 
μπακλαβά. 
 
 
  δ. Ραβανί: 
 
   (1) Περιγραφή: Περισσότερο συνεκτική. Πρόκειται για γλύκισμα 
ειδικού τύπου που παρασκευάζεται από ειδική ζύμη και φέρεται στην κατανάλωση 
διαποτισμένο με σιρόπι.  
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ’ ελάχιστο 
95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σιμιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής 
ειδικού τύπου 15%, γάλα πλήρες 5%, αυγά 15%, σιρόπι 65%, διογκωτικά υλικά-αρτύματα-
λοιπά 0,5%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 12% και νερό 18%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
 
-Όπως περιγράφονται στο είδος μπακλαβάς. 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. Η ιδιάζουσα υποκίτρινη χροιά θα 
εξασφαλίζεται μόνο από την προσθήκη κρόκου αυγού και αλεύρου αραβοσίτου. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
   (α) Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στον 
μπακλαβά. 
 
   (β) Χημικές. 
-Βαθμοί  Brix σιροπιού 55- 65ºBR. 
-Ανίχνευση τεχνητής χρώσης αρνητική. 
 
  ε. Σάμαλι: 
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   (1) Περιγραφή: Πρόκειται για γλύκισμα που είναι παρεμφερές με 
το ραβανί με μικρές μόνο διαφορές που εστιάζονται στο φλόγωμα (κρούστα), όπου είναι 
έντονα καραμελοποιημένη και συνεκτική και στο ότι το σάμαλι στη σύνθεσή του δεν 
περιέχει αυγά. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο εμβαπτισμένο σε σιρόπι κατ’ ελάχιστο  
95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σιμιγδάλι ή άλευρο ζαχαροπλαστικής 
ειδικού τύπου 25%, γάλα πλήρες 5%, ζάχαρη 5%, σιρόπι 65%, διογκωτικά υλικά-
αρτύματα-λοιπά 0,5%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 12% και νερό 18%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στα είδη 
μπακλαβάς και ραβανί. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Μικροβιολογικές και χημικές, 
όπως περιγράφονται στον μπακλαβά και το ραβανί αντίστοιχα. 
 
 
  στ. Γαλακτομπούρεκο: 
 
  (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με φύλλο κρούστας και κρέμα 
ειδικής σύνθεσης που τοποθετείται κατά στρώσεις στο φύλο κρούστας. Συνήθης είναι η 
τοποθέτηση της κρέμας σε ενιαία μορφή στο κέντρο. Το φύλο κρούστας είναι έντονα 
διαποτισμένο με σιρόπι. Παραλλαγές του είδους αποτελούν τα γλυκίσματα "κορνέ", όπου 
το φύλο κρούστας είναι σφολιάτα μορφοποιημένη σε χωνάκι και το γέμισμα είναι κρέμα 
σαντιγί, το "τρίγωνο" με γέμισμα κρέμα και το "εκλέρ" με την ίδια κρέμα όπως το τρίγωνο. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Φύλλο κρούστας 25%, γάλα πλήρες 
30%, αυγά 10%, σιρόπι 30%, σιμιγδάλι 5%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 70%, γλυκόζη 12%, νερό 18%, σταθεροποιητές. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Το σιρόπι εμβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 65-70º Brix κατ' ελάχιστο. 
-Λοιπές λεπτομέρειες, όπως περιγράφονται στο είδος μπακλαβάς. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: Όπως περιγράφονται στα είδη 
ραβανί και σάμαλι. 
 
 
  ζ. Τουλούμπα: 
 
   (1) Περιγραφή: Παραδοσιακός τύπος γλυκίσματος με 
χαρακτηριστικό κυλινδρικό σχήμα με στρογγυλεμένα άκρα. Παρασκευάζεται με ειδικού 
τύπου ζύμη, η οποία μορφοποιείται σε σχήμα και μέγεθος και στην συνέχεια υφίσταται 
''βρασμό'' μέσα σε λάδι ( συνήθως ηλιέλαιο). Διατίθεται μετά από έντονο διαποτισμό σε 
σιρόπι. 
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   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 90γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 60%, αυγά 
πλήρη 40%, αρτύματα-λοιπά. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών (συστατικά σιροπιού): 
Ζάχαρη 35%, γλυκόζη 12% και νερό 53%. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Το σιρόπι εμβαπτίσεως θα πρέπει να αποδίδει 32-35º Brix κατ’ ελάχιστο. 
 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
-Η θερμική επεξεργασία του προϊόντος γίνεται με ηλιέλαιο προσφάτου παραγωγής. 
-Απαγορεύεται η διάθεση τεμαχίων που είναι εύθρυπτα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
   (α) Μικροβιολογικές. Όπως περιγράφονται στο είδος 
μπακλαβάς. 
 
   (β) Χημικές. -Βαθμοί  Brix σιροπιού 32-35ºBR. 
 
  η. Πάστα Κρέμας ή Σοκολάτας: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με αλλεπάλληλες στρώσεις 
από παντεσπάνι και κρέμα ζαχαροπλαστικής σε ποσοστά και τρόπους που ποικίλουν. Το 
παντεσπάνι είναι συνήθως ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι ζάχαρης. Υπάρχουν 
παραλλαγές όπου τα κρεμοειδή συστατικά αντικαθίστανται από σοκολάτα ή κρέμα 
κακάου. Δύνανται να φέρουν φρούτα καραμελοποιημένα ή σακχαρόπηκτα.  
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ' ελάχιστο 80γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι) 30%, 
κρεμοειδή συστατικά 65%, σιρόπι 5%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
 
  (α) Αρτοσκεύασμα: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 35%, αυγά 
34%, ζάχαρη 30%, διογκωτικά-αρτύματα 1%. 
 
  (β) Κρεμοειδή συστατικά: Αλεύρι ζαχαροπλαστικής 25%, 
αυγά 30%, γάλα πλήρες 30%, άμυλο τροποποιημένο 3%, ζάχαρη 12%. 
 
  (γ) Κρέμα σοκολάτας-επικάλυψη σοκολάτας: 
Παρασκευάζεται από κακάο και θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις που περιλαμβάνονται 
στα άρθρα 55, 56, και 57 του ΚΤΠ. 
 
  (δ) Κρέμα σαντιγί: Συνήθως είναι έτοιμη πρώτη ύλη 
ζαχαροπλαστικής. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος ή η χρησιμοποίηση υλικών τεχνητώς 
κεχρωσμένων (σακχαρόπηκτα, φρούτα, γλυκά του κουταλιού). 
-Τα σιρόπια διαποτισμού θα είναι αποκλειστικά σιρόπια ζαχαροπλαστικής. 
-Τα χρησιμοποιούμενα γαλακτοκομικά προϊόντα θα είναι υποχρεωτικά παστεριωμένα. 
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-Προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας. Η επικάλυψη θα αντιπροσωπεύει το 15% του ολικού 
βάρους του προϊόντος (για τεμάχιο 80γρ. θα υπάρχει επικάλυψη 12γρ. κατ’ ελάχιστο). 
-Μεταφορά-συσκευασία. Το προϊόν μεταφέρεται σε ειδικούς δίσκους από ανοξείδωτο 
υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς ρύπους. Η μεταφορά 
πραγματοποιείται με οχήματα ψυγεία σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από +4ºC. 
-Διάθεση του προϊόντος. Το προϊόν διατίθεται στους καταναλωτές από ψυγειοπροθήκες 
που εξασφαλίζουν προστασία από εξωτερικούς ρύπους και θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 
από +4ºC. 
-Η παρουσία θερμομέτρου σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο  της ψυγειοπροθήκης 
είναι υποχρεωτική. 
-Υλικά παραθέσεως: Το προϊόν σερβίρεται από τις ψυγειοπροθήκες στον καταναλωτή με 
την χρήση ειδικής και αποκλειστικής λαβίδας και τοποθετείται σε δισκάριο (πιατάκι) μιας 
χρήσης από υλικό που φέρει έκτυπη σήμανση έγκρισης και ειδικό σήμα καταλληλότητας 
για τρόφιμα. Το δισκάριο συνοδεύεται από κουταλάκι ή πιρουνάκι αναλόγου υλικού. Τα 
υλικά παραθέσεως βαρύνουν τον προμηθευτή. Απαγορεύεται η παράθεση του προϊόντος 
με χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή χωρίς κουταλάκι-πιρουνάκι. Προϊόντα που 
παράγονται με κέλυφος-συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να παρατίθενται χωρίς 
δισκάριο. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
 
    (α) Μικροβιολογικές. 
-Σαλμονέλα spp απουσία στα 25γρ δείγματος. 
-Σταφυλόκοκκος παθογόνος μέχρι 102 ανά γρ. δείγματος. 
-Κολοβακτηριδιόμορφα μέχρι 103 ανά γρ. δείγματος. 
-ΟΜΧ μέχρι 5χ104 ανά γρ. δείγματος. 
-Ε. coli μέχρι 102  ανά γρ. δείγματος. 
 
    (β) Χημικές. 
-Ανίχνευση συνθετικών χρωστικώναρνητική. 
-Βαθμοί  Brix σιροπιού 60ºBR. 
-Γαλακτοματοποιητές-πηκτωματογόνα 1% κατά μέγιστο. 
 
 Επί των συστατικών σοκολάτας. 
-Αριθμός βουτυροδιαθλασιμέτρου 40ºC 46-48. 
-Τέφρα 1- 2%. 
-Αριθμός ιωδίου κατά Wijs 34-42. 
-Αριθμός σαπωνοποίησης 192-202. 
-Οι απομιμήσεις σοκολάτας χαρακτηρίζονται από αυξημένο ποσοστό τέφρας που φθάνει 
συχνά το 4%, καθώς και από χαμηλό αριθμό ιωδίου που κυμαίνεται στο 10-12. 
 
  θ. Εκλέρ: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με ενθήκευση κρεμοειδών 
συστατικών σε ειδικά διασκευασμένο αρτοσκεύασμα ζαχαροπλαστικής. Έχει 
χαρακτηριστικό σχήμα και φέρει επικάλυψη από σακχαροπαρασκεύασμα που 
παρασκευάζεται με βάση το κακάο (γλάσσο). Μπορεί να είναι ελαφρά διαποτισμένο με 
σιρόπι. Παραλλαγή του ανωτέρω αποτελεί το είδος σου καραμελέ, όπου η επικάλυψη 
αντικαθίσταται από διαφανή καραμέλα. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστο 90γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασμα 40%, κρεμοειδή 
συστατικά 40%, σακχαροπαρασκεύασμα με βάση κακάο 15%, σιρόπι 5%. 
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   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: Όπως περιγράφεται στην 
πάστα κρέμα. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές:  
Μικροβιολογικές και Χημικές: Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. 
 
  ι. Κωκ: 
 
   (1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται με δύο κυκλικά, φακοειδούς 
σχήματος τεμάχια άρτου ζαχαροπλαστικής (παντεσπάνι), μεταξύ των οποίων 
παρεμβάλλεται μια στρώση από κρέμα. Φέρει επικάλυψη σακχαροπαρασκευάσματος που 
έχει σαν βάση το κακάο (γλάσσο). Το αρτοσκεύασμα είναι ελαφρά διαποτισμένο με σιρόπι 
και είναι αρωματισμένο ανάλογα. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστο 90γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι) 40%, 
κρεμοειδή συστατικά 35%, σακχαροπαρασκεύασμα με βάση το κακάο15%, σιρόπι 10%. 
    
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών:  
 
  (α) Άρτος ζαχαροπλαστικής (αρτοσκεύασμα): Άλευρο 
ζαχαροπλαστικής 35%, ζάχαρη 34%, αυγά πλήρη 25%, σιρόπι 5%, αρτύματα και 
διογκωτικά 1%. 
 
  (β) Κρεμοειδή  συστατικά: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 
 
  (γ) Σακχαροπαρασκεύασμα με βάση το κακάο: Όπως 
περιγράφεται στην πάστα κρέμα. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφεται στην πάστα 
κρέμα.  
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
Μικροβιολογικές και Χημικές: Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. 
 
  ια. Μιλφέιγ: 
 

(1) Περιγραφή: Παρασκευάζεται από στρώσεις ειδικού τύπου φύλλο 
σφολιάτας που εναλλάσσεται από στρώσεις κρέμας ζαχαροπλαστικής. Το φύλλο 
σφολιάτας έχει υποστεί ελαφρά φρύξη, ενώ η κρέμα που χρησιμοποιείται είναι πάντα 
λευκή. Φέρει επίπαση από άχνη ζάχαρη. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο 90γρ. κατ’ ελάχιστο. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Φύλλο σφολιάτας ειδικού τύπου 50%, 
κρεμοειδή συστατικά 40%, υλικά επίπασης (άχνη ζάχαρη) 10%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: 
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   (α) Φύλλο σφολιάτας: Παρασκευάζεται από άλευρο 
σκληρού σίτου, έχει την απαραίτητη λεπτότητα, ευχάριστη οσμή και γεύση. 
 
   (β) Κρέμα ζάχαρης: Όπως περιγράφεται στην πάστα 
κρέμα.  
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
Μικροβιολογικές και Χημικές: Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. 
 
  ιβ. Επιδόρπια με βάση το γάλα, διαφόρων γεύσεων, (κρέμα-
ρυζόγαλο): 
 
   (1) Παρασκευάζεται: 
 
    (α) Από μία ή περισσότερες κατηγορίες γάλακτος που 
προβλέπονται από το άρθρο 80 του ΚΤΠ. 
 
    (β) Από προϊόντα γάλακτος ή και συστατικά γάλακτος 
(πρωτεΐνη γάλακτος, λακτόζη) ή και μαγιά γιαουρτιού και στις δύο περιπτώσεις τα 
παραπάνω προϊόντα γάλακτος ή το γάλα σε αναλογία 75% τουλάχιστον κατά βάρος του 
τελικού προϊόντος αναγόμενο σε νωπό γάλα. 
 
    (γ) Από ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες. 
 
    (δ) Από σκόνη κακάο λιποπεριεκτικότητας 10% 
τουλάχιστον σε βούτυρο κακάο, σοκολάτα ή εκχύλισμα καφέ με ή χωρίς καφεΐνη. 
 
    (ε) Από χυμούς φρούτων με ή χωρίς ζάχαρη, ή τεμάχια 
φρούτων φρέσκα ή ζαχαρωμένα, καθώς και προϊόντα με γλυκαντικές ύλες του άρθρου 
131 ή και άλλες ύλες που περιλαμβάνονται στον ΚΤΠ, με εξαίρεση τις πρόσθετες ύλες του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του παραπάνω Κώδικα. 
 
   (2) Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 84 του ΚΤΠ περί «Ρυζόγαλου-
Κρέμας-Επιδορπίων με βάση το γάλα». 
 
   (3) Θα είναι συσκευασμένο σε αδιαφανείς περιέκτες 
κατάλληλους για το συγκεκριμένο προϊόν, χωρητικότητας 150 έως 200γρ., με την 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία σήμανση. 
 
  ιγ. Εκμεκ: 
 
   (1) Περιγραφή: Είδος παρεμφερές με το κανταΐφι. Διαφέρει ως 
προς την κρέμα που περιέχει συνήθως στην κορυφή του τεμαχίου. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστο, 95γρ. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Ως τις προδιαγραφές του 
προμηθευτή. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: Ως τις προδιαγραφές του 
προμηθευτή. 
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   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
Μικροβιολογικές και Χημικές: Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. 
 
 
  ιδ. Ζελέ Φρούτων: 
 
   (1) Περιγραφή: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της 
συσκευασίας. 
 
   (2) Βάρος κατά τεμάχιο: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί της 
συσκευασίας. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επί 
της συσκευασίας. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: Ως τις προδιαγραφές του 
προμηθευτή. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-Απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 
 
   (6) Εργαστηριακές σταθερές: 
Μικροβιολογικές και Χημικές: Όπως περιγράφονται στην πάστα κρέμα. 
    
 
  ιε. Προφιτερόλ: 
 
   (1) Περιγραφή: Πρόκειται για γλύκισμα με έντονη παρουσία 
κρεμοειδών συστατικών που έχουν σαν βάση την κρέμα σαντιγί. Υπάρχουν παραλλαγές 
με σοκολάτα και άλλες όπου η σοκολάτα προστίθεται με μορφή κρούστας ή επικάλυψης. 
Γαρνίρεται με σακχαρόπηκτα και σερβίρεται πάντοτε μέσα σε κύπελλο ή κεσεδάκι. Η 
συσκευασία του, όταν δεν είναι γυάλινη, είναι από κρυσταλλική κυτταρίνη ή ανάλογη 
πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα. Είναι είδος που ταυτίζεται με τα είδη πάστας. 
 
   (2) Βάρος κατά συσκευασία και κατ’ ελάχιστο 110γρ.  
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση: Αρτοσκεύασμα (παντεσπάνι) 25-30%, 
κρεμοειδή συστατικά 60-65%, σιρόπι-σακχαρόπηκτα-λοιπά 5-15%. 
 
   (4) Επιμέρους σύνθεση συστατικών: Όπως περιγράφεται στην 
πάστα κρέμα. 
 
   (5) Ειδικοί όροι-απαγορεύσεις: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 
-Το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανές κύπελλο από κρυσταλλική κυτταρίνη ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για τη συσκευασία τροφίμων που φέρει σταθερό κάλυμμα από το ίδιο υλικό.  
-Επί της συσκευασίας αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία παραγωγής. 
-Η μεταφορά και διάθεση του προϊόντος γίνεται υπό ψύξη σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 
από +40C. 
   
   (6) Εργαστηριακές σταθερές:  
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    Μικροβιολογικές και Χημικές: Όπως περιγράφονται στην 
πάστα κρέμα. 

 
 
       Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

        Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ.  14/2021) 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ» 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
                 Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται)  
Εγγύησή μας υπ΄ αριθμ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………………………. 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρεία 
………………………………………………………….., ΑΦΜ : …………………………., οδός 
………………………….. αριθμός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την 
Εταιρεία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  ατομικά για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της 
ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας),  για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
…………………,  για τη ……………………  ………………………..… σύμφωνα  με την υπ΄ 
αριθμ. ………………... διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς 
της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της συμβατικού αντικειμένου σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου  ή μη της απαιτήσεώς σας μέσα σε πέντε (5) μέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστημα……………………………………. 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax) 
 
                 Ημερομηνία έκδοσης  …………………… 
 
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται)  
 
Εγγύηση μας υπ΄ αριθμ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία 
……………………….), ΑΦΜ : ……………………,  οδός  …………………….. αριθμ. 
……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, την σύμβαση 
υπ’αριθμ………, που θα καλύπτει την ……………. …………………………..…., συνολικής 
αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ΄ αριθμ. …../2021 διακήρυξης 
της Υπηρεσίας Προμηθειών της ΠΑ και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την …………….) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η 
εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………............ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη 
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιρειών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της 
εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει 
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν 
θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.    
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    
 
 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή 
 

 
 

        Σμχος (Ο) Κων/νος Συλεούνης 
            Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. Δ.14/2021) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Ε» 

 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

(ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ- ΦΥΛΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ- ΦΥΛΛΟ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP) 

 
1. ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ         
        
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ       
     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ         
       
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ        
        
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ        
      
 
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 α.           
           
 β.           
           
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ολογράφως)        
      
 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 α. (εκδίδουσα αρχή)      
 (ημερομηνία έκδοσης)     
 β. Ισχύς άδειας μέχρι        
         
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία       
       
 β. Αστιατρική Υπηρεσία        
        
 γ. Άλλες αρχές (Δημόσιες-Στρατιωτικές)     
       
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 α.           
       (Πρόεδρος) 
 β.           
           
 γ.           
           
 δ.           
          (μέλη) 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ        
       
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ         
       
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και Υγειονομικός Αξκος. 
 
 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗ
ΣΗΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πηγές 
μολύνσεως     έξω 
από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επιθεωρήστε σε μια λογική ακτίνα 
περίπου 250 μέτρων από τις κύριες 
εγκαταστάσεις για: 

  

•Καταστάσεις που δημιουργούν       
σκόνη 

  

•Βιομηχανίες που μολύνουν   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Μετεωρολογικές καταστάσεις που 
μολύνουν το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Περίφραξη αυλής   

2. Υγιεινή της 
αυλής        της 
εγκατάστασης. 

•Μέγεθος της αυλής   

•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Καθαριότητα της αυλής   

•Προστασία κατά εντόμων   

•Καταπολέμηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

3. Δάπεδα, 
Πατώματα και 
Οροφές 

•Λεία τοιχώματα   

•Ρωγμές   

•Καθαριότητα   

•Συχνότητα & επάρκεια καθαριότητος και 
απολυμάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάμενα έντομα   

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αυτοματισμός στις πόρτες   

•Μέσα καθαρισμού   

•Χρήση ανεπεξέργαστου αμιάντου   

•Σχετικές επιγραφές και σήματα   

4. Αερισμός 

•Επάρκεια μηχανικού φυσικού αερισμού   

•Φίλτρα   

•Κλιματισμός   

5. Φωτισμός 

•Καταλληλότητα φωτισμού   

•Επάρκεια φυσικού φωτισμού   

•Επάρκεια τεχνητού φωτισμού   
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6.  Παροχή νερού 

•Προέλευση νερού   

•Ποσιμότητα   

•Κρύο νερό   

•Ζεστό νερό   

•Μορφή επεξεργασίας   

 

Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

7. Τουαλέτες 

•Αριθμός διαθεσίμων – τύποι   

•Δάπεδα – τοιχώματα   

•Στεγνωτήρια χεριών   

•Εξαερισμός   

•Καθρέπτες   

•Φωτισμός   

•Απολύμανση και καθαριότητα   

•Παροχές νερού, επάρκεια, διανομή.   

•Σαπούνι   

•Χαρτί τουαλέτας   

•Επικοινωνία με τους χώρους W.C.   

•Ενδιάμεσος αεριζόμενος χώρος   

•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   

•Επιγραφές και σήματα   

8.   Αποχέτευση 

•Έλεγχος για ανοικτά σημεία στο 
σύστημα αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   

•Επάρκεια λειτουργίας   

•Βιολογικός καθαρισμός   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9. Επάρκεια 
εξοπλισμού 

•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείμενο 
σύμφωνα με την αλυσίδα παραγωγής ( 
καθυστερήσεις) 

  

•Επιφάνεια εργασίας – τύπος   

•Όργανα ελέγχου   

10. Συντήρηση 
εξοπλισμού 

•Περιοδική συντήρηση   

•Ικανότητα για επισκευή βλαβών   

•Ικανότητα αντικατάστασης 
ανταλλακτικών ή μηχανημάτων 

  

11. Συχνότητα 
και επάρκεια 
καθαριότητας και 
απολύμανσης 
μηχανημάτων 

•Συχνότητα   

•Αποτελεσματικότητα   

•Μέθοδοι   

12.
 Εκσυγχρονισμός 
μηχανημάτων 

•Χρησιμοποίηση συγχρόνων 
μηχανημάτων 

  

•Πρόγραμμα για μελλοντικό 
εκσυγχρονισμό 

  

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

13. Αποθήκες 
πρώτων υλών 

•Δυνατότητα   

•Δάπεδο –τοιχώματα-οροφές   

•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   

•Αερισμός   

•Φωτισμός   
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Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

14. Αποθήκες 
για τα τελικά 
προϊόντα 

•Συχνότητα & επάρκεια καθαριότητας και 
απολύμανσης 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αποθήκευση   

•Θερμοκρασία   

•Υγρασία   

•Όργανα μέτρησης υγρασίας   

•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας   

15. Προέλευση 
πρώτων υλών 

•Διαχωρισμός των καθαρών και μη 
χώρων 

  

•Ταυτότητα πρώτων υλών   

16.
 Επιθεώρηση των 
πρώτων υλών κατά 
τη  διάρκεια της 
παραγωγής 
(αλυσίδα 
παραγωγής) 

•Συχνότητα   

•Αριθμός δειγμάτων που στέλνονται για 
εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   

17.
 Εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις και 
υποστήριξη 

•Επάρκεια του χρησιμοποιουμένου 
εργαστηρίου 

  

•Όργανα   

•Επιστημονικό προσωπικό   

•Τεχνικό προσωπικό   

18. Υγιεινή 
προσωπικού 

•Επάρκεια   

•Κατάσταση υγείας προσωπικού   

•Προσωπική υγιεινή   

•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   

•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού 
εφόσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών 
πλυσίματος. 

  

•Προστατευτικός ιματισμός.   

•Καθαριότητα ιματισμού.   

•Απολυμαντικά μέσα χειρών   

•Αυτοματισμοί απολυμάνσεως   

19. Μέσα 
μεταφοράς 

•Επάρκεια του δικτύου μεταφορών     

•Συχνότητα καθαριότητας-απολύμανσης   

•Μεταφορική ικανότητα   

•Αριθμός ψυκτικών μηχανημάτων   

• Δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας-  
υγρασίας χώρου μεταφοράς 

  

20. Ικανότητα 
ημερήσιας 
παραγωγής 

•Ποία η ποσότητα που παράγεται στις 
εγκαταστάσεις: 
 α. τεμάχια σε 24 ώρες 
 β. τεμάχια σε 12 ώρες 
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Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

21. Γενικές 
Παρατηρήσεις 

•Προηγούμενες αποδόσεις   

•Θέσεις της βιομηχανίας   

•Βιωσιμότητα   

•Επάρκεια εργατικού δυναμικού   

•Εμπειρία   

•Επίβλεψη και διοίκηση   

•Αντιπυρικά μέτρα   

•Ασφάλεια προσωπικού   

•Ευκολίες πρώτων βοηθειών   

•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των 
Επιτροπών, από την συνδρομή του 
οποίου εξαρτάται η εμπρόθεσμη, άρτια 
και συμφέρουσα για την Υπηρεσία 
εκτέλεση των προμηθειών. 

  

 
Καταγράψτε τα προϊόντα που παράγονται:       
             
             
             
             
             
             
             
      
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:        
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 (Ημερομηνία)      
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο            

   ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

  ΜΕΛΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν»  
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2. ΦΥΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ         
        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           
         
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ         
       
 

Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΘΜΟΙ 
ΜΟΝΑ-

ΔΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές μολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

ΚΤΙΡΙΑ 

3 Δάπεδα – τοιχώματα 15 Χ   

4 Αερισμός 6 Χ   

5 Φωτισμός 6 Χ   

6 Νερό 10 Χ   

7 Τουαλέτες 10 Χ   

8 Αποχέτευση 8 Χ   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9 Επάρκεια 18 Χ   

10 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 12 Χ   

11 
Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 
απολυμάνσεως των μηχανημάτων 

11 Χ   

12 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 11 Χ   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

13 Αποθήκες για πρώτες ύλες 20 Χ   

14 Αποθήκες για τελικά προϊόντα 14 Χ   

15 Προέλευση πρώτων υλών 5 Χ   

16 Έλεγχος κατά τη διάρκεια της παραγωγής 34 Χ   

17 Εργαστηριακές εξετάσεις και υποστήριξη 33 Χ   

18 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   

19 Μέσα μεταφοράς 16 Χ   

20 Ημερήσια ικανότητα παραγωγής 11 Χ   

21 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   

Συνολική βαθμολογία σε μόρια  

 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όταν ένα θέμα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθμός 2. Αυτό θα 
εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθμό μονάδων στο Φύλλο Επιθεώρησης. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο            

   ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

  ΜΕΛΗ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις (4) 
βαθμίδες ως ακολούθως: 
        0 = μη αποδεκτό 

1= ανεπιθύμητο αλλά                        
αποδεκτό 

        2 = αποδεκτό 
        3 = πολύ αποδεκτό 
 
 Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθμολόγηση: 
 
Βαθμός 3 Πολύ αποδεκτό     -Υποδειγματική εγκατάσταση 

-Εξοπλισμός άρτιος-πρακτική   
εργασίας 

        -Δεν αναμένονται σφάλματα 
        -Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθμός 2 Αποδεκτό     -Ικανοποιητική εγκατάσταση 
        -Ικανοποιητική Υγιεινή 
        -Πρακτική εργασίας 
        -Σύγχρονος εξοπλισμός 
        -Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθμός 1 Ανεπιθύμητο     -Γενικό επίπεδο 
  Αλλά αποδεκτό    -Πρακτική εργασίας 
        -Εξοπλισμός κλπ. 

-αφήνουν περιθώρια για 
βελτίωση, αλλά δεν είναι  
απειλή για την αξιοπιστία της 
ποιότητας του προϊόντος 

 
Βαθμός 0 Μη αποδεκτό     -Πρακτική εργασίας 

-Εξοπλισμός κλπ με σοβαρές 
ατέλειες 
-Η αξιοπιστία της ποιότητας 
του προϊόντος θα έμπαινε  

         σε αμφισβήτηση 
 
 Η απόδοση του βαθμού 0 (μηδέν) σε μία από τις παραμέτρους κάνει την 
εγκατάσταση ή βιομηχανία μη αποδεκτή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. 
 
 
 Η Επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συμπληρώσει το Φύλλο 
Επιθεωρήσεως Βιομηχανιών-Τροφίμων με την κατάλληλη βαθμολογία αναλυτικά για κάθε 
αντικείμενο θέματος. 
 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθμό) θα 
μεταφερθεί αντίστοιχα στο Φύλλο Βαθμολογήσεως προκειμένου μετά τον 
πολλαπλασιασμό τους με τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική 
βαθμολογία. 
 Το βαθμολογικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός 
βαθμός των μορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή μια 
βιομηχανία είναι τα 650 μόρια (65%). 





Σελ. 104 

 
3. ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 

 
 
ΟΝΟΜΑ            
          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _______________________________  ΤΗΛ________  
  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ     
     
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ     
     
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ     
     
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ολογράφως)        
      
 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 α. (εκδίδουσα αρχή)      
 (ημερομηνία έκδοσης)     
 β. Ισχύς άδειας μέχρι        
         
 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία       
       
 β. Αστιατρική Υπηρεσία        
        
 γ. Άλλες αρχές (Δημόσιες-Στρατιωτικές)     
       
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 α.           
       (Πρόεδρος) 
 β.           
           
 γ.           
           
 δ.           
          (μέλη) 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ        
       
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ         
       
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά και Υγειονομικός Αξκος. 
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡ

ΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πηγές 
μολύνσεως     
έξω από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επιθεωρήστε σε μια λογική ακτίνα 
περίπου 250 μέτρων από τις κύριες 
εγκαταστάσεις για: 

  

•Καταστάσεις που δημιουργούν       
σκόνη 

  

•Βιομηχανίες που μολύνουν   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Μετεωρολογικές καταστάσεις που 
μολύνουν το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Περίφραξη αυλής   

2. Υγιεινή 
της αυλής        της 
εγκατάστασης. 

•Μέγεθος της αυλής   

•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Καθαριότητα της αυλής   

•Προστασία κατά εντόμων   

•Καταπολέμηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

3. Δάπεδα, 
Πατώματα και 
Οροφές 

•Λεία τοιχώματα   

•Ρωγμές   

•Καθαριότητα   

•Συχνότητα & επάρκεια καθαριότητος 
και απολυμάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάμενα έντομα   

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αυτοματισμός στις πόρτες   

•Μέσα καθαρισμού   

•Χρήση ανεπεξέργαστου αμιάντου   

•Σχετικές επιγραφές και σήματα   

4. Αερισμός 

•Επάρκεια μηχανικού φυσικού 
αερισμού 

  

•Φίλτρα   

•Κλιματισμός   

5. Φωτισμός 

•Καταλληλότητα φωτισμού   

•Επάρκεια φυσικού φωτισμού   

•Επάρκεια τεχνητού φωτισμού   

6.  Παροχή νερού 

•Προέλευση νερού   

•Ποσιμότητα   

•Κρύο νερό   

•Ζεστό νερό   
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•Μορφή επεξεργασίας   

 
 
 
 

Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗ

ΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

7. Τουαλέτες 

•Αριθμός διαθεσίμων – τύποι   

•Δάπεδα – τοιχώματα   

•Στεγνωτήρια χεριών   

•Εξαερισμός   

•Καθρέπτες   

•Φωτισμός   

•Απολύμανση και καθαριότητα   

•Παροχές νερού, επάρκεια, διανομή.   

•Σαπούνι   

•Χαρτί τουαλέτας   

•Επικοινωνία με τους χώρους W.C.   

•Ενδιάμεσος αεριζόμενος χώρος   

•Ανεξαρτησία σε ευκολίες 
καθαριότητος 

  

•Επιγραφές και σήματα   

8.   Αποχέτευση 

•Έλεγχος για ανοικτά σημεία στο 
σύστημα αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   

•Επάρκεια λειτουργίας   

•Βιολογικός καθαρισμός   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9. Επάρκεια 
εξοπλισμού 

•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο 
αντικείμενο σύμφωνα με την αλυσίδα 
παραγωγής ( καθυστερήσεις) 

  

•Επιφάνεια εργασίας – τύπος   

•Όργανα ελέγχου   

10.
 Συντήρηση 
εξοπλισμού 

•Περιοδική συντήρηση   

•Ικανότητα για επισκευή βλαβών   

•Ικανότητα αντικατάστασης 
ανταλλακτικών ή μηχανημάτων 

  

11. Συχνότητα 
και επάρκεια 
καθαριότητας και 
απολύμανσης 
μηχανημάτων 

•Συχνότητα   

•Αποτελεσματικότητα   

•Μέθοδοι   

12.Εκσυγχρονισμ
ός μηχανημάτων 

•Χρησιμοποίηση συγχρόνων 
μηχανημάτων 

  

•Πρόγραμμα για μελλοντικό 
εκσυγχρονισμό 

  

 

Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗ

ΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

13. Αποθήκες •Δυνατότητα   
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•Δάπεδο –τοιχώματα-οροφές   

•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   

•Αερισμός   

•Φωτισμός   

•Συχνότητα & επάρκεια καθαριότητας 
και απολύμανσης 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αποθήκευση   

•Θερμοκρασία   

•Υγρασία   

•Όργανα μέτρησης υγρασίας   

•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας   

14. Υγιεινή 
προσωπικού 

•Επάρκεια   

•Κατάσταση υγείας προσωπικού   

•Προσωπική υγιεινή   

•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   

•Εργαστηριακές εξετάσεις 
προσωπικού εφόσον απαιτείται και 
συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών 
πλυσίματος. 

  

•Προστατευτικός ιματισμός.   

•Καθαριότητα ιματισμού.   

•Απολυμαντικά μέσα χειρών   

•Αυτοματισμοί απολυμάνσεως   

15. Μέσα 
μεταφοράς 

•Επάρκεια του δικτύου μεταφορών     

•Συχνότητα καθαριότητας-
απολύμανσης 

  

•Μεταφορική ικανότητα   

•Αριθμός ψυκτικών μηχανημάτων   

• Δυνατότητα ελέγχου θερμοκρασίας-  
υγρασίας χώρου μεταφοράς 

  

16. Γενικές 
Παρατηρήσεις 

•Προηγούμενες αποδόσεις   

•Θέσεις της βιομηχανίας   

•Βιωσιμότητα   

•Επάρκεια εργατικού δυναμικού   

•Εμπειρία   

•Επίβλεψη και διοίκηση   

•Αντιπυρικά μέτρα   

•Ασφάλεια προσωπικού   

•Ευκολίες πρώτων βοηθειών   

•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση 
των Επιτροπών, από την συνδρομή 
του οποίου εξαρτάται η εμπρόθεσμη, 
άρτια και συμφέρουσα για την 
Υπηρεσία εκτέλεση των προμηθειών. 

  

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν»  

 
Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται:      
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
 
             
 (Ημερομηνία)      
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο            

   ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

  ΜΕΛΗ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
-Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν». 
 
-Ελέγχονται οι παραγωγικές μονάδες που αντιπροσωπεύουν ή προμηθεύονται οι 
αντιπρόσωποι-μεταπωλητές τα αντίστοιχα προϊόντα και επισυνάπτονται τα αναλυτικά 
Φύλλα Επιθεώρησής των για κάθε παραγωγική μονάδα ξεχωριστά. 
 
-Οι αντιπρόσωποι-μεταπωλητές θα απορρίπτονται για τα είδη που παράγουν 
παραγωγικές μονάδες που έχουν απορριφθεί. 





Σελ. 109 

 
4.  ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 
 
ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΟΥ      
     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           
         
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ         
       
 
 

Α/
Α 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΥΝΤΕ-
ΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΘΜΟΙ 
ΜΟΝΑ-

ΔΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές μολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

ΚΤΙΡΙΑ 

3 Δάπεδα – τοιχώματα 15 Χ   

4 Αερισμός 6 Χ   

5 Φωτισμός 6 Χ   

6 Νερό 10 Χ   

7 Τουαλέτες 10 Χ   

8 Αποχέτευση 8 Χ   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9 Επάρκεια 34 Χ   

10 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 35 Χ   

11 
Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 
απολυμάνσεως των μηχανημάτων 

25 Χ   

12 Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού 11 Χ   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

13 Αποθήκες  64 Χ   

14 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   

15 Μέσα μεταφοράς 16 Χ   

16 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   

Συνολική βαθμολογία σε μόρια  

 
 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ – ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όταν ένα θέμα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθμός 2. Αυτό θα 
εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθμό μονάδων στο Φύλλο Επιθεώρησης. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο            

      ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

      ΜΕΛΗ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις (4) 
βαθμίδες ως ακολούθως: 
        0 = μη αποδεκτό 
 1 = ανεπιθύμητο αλλά    

αποδεκτό 
        2 = αποδεκτό 
        3 = πολύ αποδεκτό 
 
 Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθμολόγηση: 
 
Βαθμός 3 Πολύ αποδεκτό     -Υποδειγματική εγκατάσταση 
        -Εξοπλισμός άρτιος-πρακτική 
εργασίας 
        -Δεν αναμένονται σφάλματα 
        -Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθμός 2 Αποδεκτό     -Ικανοποιητική εγκατάσταση 
        -Ικανοποιητική Υγιεινή 
        -Πρακτική εργασίας 
        -Σύγχρονος εξοπλισμός 
        -Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθμός 1 Ανεπιθύμητο     -Γενικό επίπεδο 
  Αλλά αποδεκτό    -Πρακτική εργασίας 
        -Εξοπλισμός κλπ. 

-αφήνουν περιθώρια για 
βελτίωση, αλλά δεν είναι  
απειλή για την αξιοπιστία της 
ποιότητας του προϊόντος 

 
Βαθμός 0 Μη αποδεκτό     -Πρακτική εργασίας 

-Εξοπλισμός κλπ με σοβαρές 
ατέλειες 
-Η αξιοπιστία της ποιότητας 
του προϊόντος θα έμπαινε  

         σε αμφισβήτηση 
 
 Η απόδοση του βαθμού 0 (μηδέν) σε μία από τις παραμέτρους κάνει την 
εγκατάσταση ή βιομηχανία μη αποδεκτή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. 
 
 Η Επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συμπληρώσει το Φύλλο 
Επιθεωρήσεως Βιομηχανιών-Τροφίμων με την κατάλληλη βαθμολογία αναλυτικά για κάθε 
αντικείμενο θέματος. 
 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθμό) θα 
μεταφερθεί αντίστοιχα στο Φύλλο Βαθμολογήσεως προκειμένου μετά τον 
πολλαπλασιασμό τους με τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική 
βαθμολογία. 
 Το βαθμολογικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός 
βαθμός των μορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή μια 
βιομηχανία είναι τα 650 μόρια (65%). 
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5. ΦΥΛΛΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP 

 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ         
        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           
         
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ         
       
 

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

1 

Συγκρότηση-Βαθμός Ανάπτυξης και η Δομή του σχεδίου 
HACCP (εφαρμογή όλων των αρχών του HACCP και για 
όλα τα παραγόμενα προϊόντα) που βασίζεται στις 7 αρχές 
του HACCP. 

  

2 
Διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας και 
προδιαγραφές των προϊόντων που παράγονται. 

  

3 

Ανάλυση των κινδύνων της παραγωγικής γραμμής, σαφής 
διαχωρισμός των κατηγοριών των κινδύνων (βιολογικοί, 
χημικοί, φυσικοί), αντίστοιχα προληπτικά μέτρα και εάν 
αυτά είναι αποτελεσματικά και εφικτά να εφαρμοστούν. 

  

4 
Ο καθορισμός των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (ΚΣΕ) έγινε 
με σαφή και πλήρη τεκμηρίωση και αν οι μετρήσεις και 
δοκιμές διασφαλίζουν πλήρως τον έλεγχο των κινδύνων. 

  

5 Έντυπα καταγραφής παρακολούθησης των ΚΣΕ.   

6 Μπορεί η παρακολούθηση των ΚΣΕ να γίνει εύκολα.   

7 
Ο εξοπλισμός παρακολούθησης των ΚΣΕ είναι διαθέσιμος, 
κατάλληλος, αξιόπιστος. 

  

8 
Ο τρόπος παρακολούθησης των ΚΣΕ είναι γραπτώς 
καθορισμένος. 

  

9 

Συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες καθορισμένες από 
την ομάδα HACCP, οι οποίες θα εφαρμοστούν σε 
περιπτώσεις αποκλίσεων των Κρίσιμων Ορίων και οι 
οποίες είναι γραπτώς καθορισμένες. 

  

10 
Σύστημα ιχνηλασιμότητας παραγόμενων προϊόντων και 
διαδικασίες ανάκλησης. 

  

11 
Καταγεγραμμένες διαδικασίες υγιεινής ύδατος, 
καθαρισμού, απολύμανσης, μυοκτονίας & απεντόμωσης  

  

 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP ΕΠΑΡΚΕΣ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ένα σύστημα HACCP κρίνεται ανεπαρκές όταν ακόμα και μία από τις παραπάνω 
παραμέτρους αξιολόγησης κριθεί ανεπαρκής. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο            

   ΤΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

   ΜΕΛΗ 
 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 14/21) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «ΣΤ» 

 

 

                                                                                        
                                        

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ .….... /21 

 
 

Προμήθεια Ειδών Κυλίκειου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των 
Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ 1

 

 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «.....................» 

 
 
 
 
 

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί θα τροποποιηθεί – 
οριστικοποιηθεί αναλόγως με βάση τυχόν ειδικότερες προβλέψεις της 
κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, την προσφορά του αναδόχου, 
κλπ. 

 
 

 

                                                           
1
  Σε περίπτωση περισσότερων μειοδοτών ανα κατηγορία/ Μονάδα ο τίτλος της προμήθειας προσαρμόζεται 

αναλόγως  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο Συμβατικό Αντικείμενο – Συμβατικό Τίμημα 

Άρθρο 2ο   Πληρωμή – Δικαιολογητικά  

Άρθρο 3ο  Εγγυήσεις 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Άρθρο 4ο  Τεχνικές Προδιαγραφές/Συσκευασία Ειδών  

Άρθρο 5ο Παράδοση  Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου - Χρόνος 
Παράδοσης  

Άρθρο 6ο Υγειονομικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων - Ειδών  

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 7ο Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 Άρθρο 8ο  Γενικοί  Όροι 

 Άρθρο 9ο  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

 Άρθρο 10ο Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

 Άρθρο 11ο  Ανωτέρα Βία 

 Άρθρο 12ο  Εμπιστευτικότητα 

 Άρθρο 13ο  Τροποποίηση Σύμβασης 

 Άρθρο 14ο  Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

 Άρθρο 15ο Ερμηνεία Σύμβασης – Επίλυση Διαφορών  

 Άρθρο 16ο  Διάρκεια Ισχύος - Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης 

 Άρθρο 17ο Τελικές Διατάξεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΥΠ/ΠΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Τηλεφ. 2108705045-17 
ΦΑΞ 2106445633 
email: yppa@haf.gr 
 
 

Σύμβαση Σ…/21 
Διαγωνισμός ΥΠ/ΠΑ Δ.14/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:……..…) 

 
 

«Προμήθεια Ειδών Κυλίκειου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ 

Δεκέλειας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ»
 2

 
 

Συμβατικό Τίμημα: ………€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.  
 
  Σήμερα ………………………………. στα Γραφεία της Υπηρεσίας Προμηθειών της 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), Δημητρίου Σούτσου 40, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, 
υπογράφεται η παρούσα σύμβαση μεταξύ του ………………………………………………., 
Διοικητή της ΥΠ/ΠΑ, ως εκπροσώπου της Π.Α, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.831/……/Σ…./…./…. (ΑΔΑ: ……) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (……………… - 
…), κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του προηγηθέντος διαγωνισμού Δ.14/21, 
αποκαλούμενου στο εξής χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» και του οικονομικού 
φορέα «……………….» (ΑΦΜ. ….., Δνση: ………… Τ.Κ. ……….., Τηλεφ. ….., ΦΑΞ 
…………., email:……..), που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τ…………………...………………….… με ΑΔΤ…………………., αποκαλούμενου στο εξής 
χάριν συντομίας «Ανάδοχος-Προμηθευτής», στο αντικείμενο της προμήθειας 
…………………, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα επόμενα άρθρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
  Σε περίπτωση περισσότερων μειοδοτών ανα κατηγορία/ Μονάδα ο τίτλος της προμήθειας προσαρμόζεται 

αναλόγως  

mailto:yppa@haf.gr
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Άρθρο 1ο 

Συμβατικό Αντικείμενο – Συμβατικό Τίμημα 
 

1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια Ειδών Κυλικείου και 
ειδικότερα Αρτοσκευασμάτων, Σφολιατοειδών και Ειδών Ζαχαροπλαστικής-Επιδορπίων, 
για την κάλυψη των απαιτήσεων των Kυλικείων, της Tροφοδοσίας και των Λεσχών των 
Μονάδων ΑΒ Δεκελείας (123ΣΤΕ, ΣΙ, ΑΣΠ, ΣΜΥΑ, ΚΕΠΑ, 359ΜΑΕΔΥ, ΥΑΕ, ΣΜ. ΔΑΕ) & 
2ο  ΑΚΕ, 120ΠΕΑ και 124ΠΒΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 
…………………..€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 

επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ , αναλύεται δε ανά κατηγορία  και είδος ως κατωτέρω 
3
 : 

 

   α.  Αρτοσκευάσµατα (Π/Υ διετίας …………… Ευρώ) :  
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

1 Τοστ με τυρί τύπου gouda ή edam ή ανάλογης κατηγορίας  

2 Τοστ τυρί-ζαμπόν  

3 Τοστ τυρί- γαλοπούλα  

4 
Σάντουιτς με τυρί τύπου gouda ή edam ή ανάλογης 

κατηγορίας 
 

5 Σάντουιτς με τυρί-ζαμπόν  

6 Σάντουιτς με τυρί- γαλοπούλα  

7 Ατομική πίτσα  

8 
Ατομικό κέικ 

(φρούτου ή σοκολάτας) 
 

9 Μηλόπιτα (ή κερασόπιτα)  

10 Ντόνατς  

11 Κρουασάν (με πραλίνα φουντουκιού ή με μαρμελάδα)  

12 Ατομικό Σταφιδόψωμο  

 

 

   β.  Σφολιατοειδή (Π/Υ διετίας …………… Ευρώ) : 

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

1 Τυρόπιτα  

2 Κασερόπιτα  

3 Σπανακόπιτα  

                                                           
3
  Οι Πίνακες συμπληρώνονται/διαγράφονται ανάλογα με τις Μονάδες/Κατηγορίες Ειδών που 

κατακυρώθηκαν σε περισσότερους αναδόχους 





Σελ. 116 

4 Σπανακοτυρόπιτα  

5 Λουκανικόπιτα  

6 Πιροσκί  

7 Μπουγάτσα  

 

  γ. Είδη Ζαχαροπλαστικής-Επιδόρπια (Π/Υ διετίας ………….. 
Ευρώ) : 
 
  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 

1 Γλυκά ταψιού  

2 Πάστες κρέμας και σοκολάτας  

3 Εκλέρ  

4 Κωκ  

5 Μιλφέιγ  

6 Ζελέ φρούτου  

7 Επιδόρπια με βάση το γάλα (κρέμα βανίλια-ρυζόγαλο)  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 
 

2. Οι δαπάνες που θα προκύψουν στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας, θα 
χρηματοδοτηθούν σε βάρος εσωτερικών πόρων των Μονάδων και πιστώσεων 
Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, επί ΑΛΕ 2410901001, Ειδικός Φορέας 
10112040000000. 

 
 

Άρθρο 2ο 

Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα διενεργείται από το τμήμα 
Οικονομικού της κάθε Μονάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, 
συγκεντρωτικά ανά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο ή μήνα, κατόπιν συνεννόησης με τον 
οικονομικό φορέα, για τις ποσότητες που παραδόθηκαν, με βάση τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 
 
  α. Τιμολόγιο του οικονομικού φορέα και εξοφλητική απόδειξη, κατά τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.  
 
  β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά 
τα προβλεπόμενα.  
 
  γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της αρμόδιας 
Επιτροπής της Μονάδας (όπου απαιτείται), με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα 
των παραλαμβανομένων ειδών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις, την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τον Κ.Τ.Π. 
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  δ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αιτηθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
 2. Κατά την πληρωμή, ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και το 
φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, θα γίνεται 
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, με 
συντελεστή 4% και κρατήσεις υπέρ τρίτων ποσοστού 0,13468%, ως αναλύονται 
κατωτέρω: 
 

Περιγραφή Κρατήσεων Ποσοστά 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0039% 

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,00078% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,13468% 

 
 3. Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με: 
 
  α. Το κόστος μεταφορικών, εκφορτωτικών και λοιπών εξόδων έως την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τα αρμόδια Όργανα της 
Υπηρεσίας. 
 
  β. Το κόστος των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων (όταν 
απαιτείται). 
 
 4.  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορούν στον έλεγχο των 
δαπανών από τις διάφορες αρμόδιες Υπηρεσίες. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη 
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κλπ).    
 

5.     Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου και των λοιπων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο. 
  

6.  Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) 
ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από τον ανάδοχο, η Υπηρεσία καθίσταται 
υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ τ. Α΄ 107/9-5-2013) και το 
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, 
σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς (το επιτόκιο που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον πρόσφατες βασικές της πράξεις 
αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. 
 
 7 . Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, 
όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ λόγω μη έγκαιρης παράδοσης των 
τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν άλλοι 
παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 
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Άρθρο 3ο 

Εγγυήσεις 

 1. Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της 
παρούσας σύμβασης, την υπ΄ αριθμ. ………………………………………… εγγυητική 
επιστολή, ισχύος μέχρι ………….. ποσού …………………….€, που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν 
σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο διάρκειας της 
σύμβασης. 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 
 

Άρθρο 4ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές  - Συσκευασία Ειδών 

 

 1. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους 
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, καθώς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ως 
κάτωθι: 
-.Άρθρα 111,112,113 και 114 του Κ.Τ.Π. και οι παραπομπές αυτού. 
-Αγορανομική Διάταξη 14/89. 
-ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996. 
-ΝΟΜΟΣ 3526/2007, Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 
διατάξεις. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις 
όποιες τροποποιήσεις αυτού. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων. 
 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που 
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 
για την τροποποίηση του Παραρτήματος II του Κανονισμού 852/2004. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την 
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα. 
-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής 
υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. 
-Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
-Οδηγία 89/107/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή 
τροποποιηθεί. 
-ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 
93/43/ΈΟΚ και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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 2. Η συσκευασία των ειδών θα είναι, όπως του εμπορίου, σύμφωνη πάντα με 
το πνεύμα των Διατάξεων του Κ.Τ.Π. βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας, 
χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις: 
 
  α. Επωνυμία του προμηθευτή. 
 
  β. Είδος και ποσότητα του προϊόντος. 
 
  γ. Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του. 
 
  δ. Ημερομηνία παραγωγής ή λήξης του προϊόντος. 
 
 3. Ειδικότερα για τα βασικά είδη των τριών (3) κατηγοριών του διαγωνισμού, 
η περιγραφή, το βάρος, η σύνθεση και τα λοιπά στοιχεία αυτών, προβλέπονται αναλυτικά 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας που καθορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
 4. Για όσα είδη δεν είναι τυποποιημένα ή δεν τυλίγονται, θα ακολουθείται η 
παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας-μεταφοράς-διάθεσης: 
 
  α. Αρτοσκευάσματα: 
 
   (1) Τοστ-σάντουιτς: Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία έως 5οC σε ατομική συσκευασία. Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την ημερομηνία 
παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
 
   (2) Πίτσες: Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Τα ψημένα είδη 
θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς 
τους με «χύδην» μορφή. Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με 
μικρή χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του 
προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας, 
απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
 
   (3) Κέικ-μηλόπιτα: Η μεταφορά, συσκευασία και διάθεση των 
ειδών θα είναι σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο και εγκεκριμένο για τρόφιμα από τον 
Κ.Τ.Π., απαγορευμένης της διάθεσής τους σε «χύδην» μορφή. 
 
   (4) Ντόνατς: Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα 
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Θα είναι 
συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη 
επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. Τα είδη θα 
τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς τους 
με «χύδην» μορφή. Επιτρέπεται η μεταφορά και διάθεση σε ατομική συσκευασία 
κατάλληλη για τρόφιμα. 
 
   (5) Κρουασάν: Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα 
οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. 
Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συμπιεσθεί ή κακοποιηθεί λόγω κακής 
μεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας, καθώς και η διάθεση προϊόντων που 
δεν έχουν ατομική συσκευασία. 
 
   (6) Λοιπά αρτοσκευάσματα: Η μεταφορά τους θα γίνεται με 
κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
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τροφίμων. Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά 
φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. Τα 
είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία στρώση, απαγορευμένης της 
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή. 
 
  β. Σφολιατοειδή (τυρόπιτες, λουκανικόπιτες, σπανακόπιτες κλπ.): Η 
μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται 
αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Θα είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή 
ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί 
(λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα. Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται σε μία 
στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή. Κατά τη διάθεσή τους 
θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα με μικρή χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί 
κατάλληλο για τρόφιμα, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαθιστά τα είδη της προηγούμενης ημέρας, απαγορευμένης της διάθεσής τους 
προς κατανάλωση. 
 
  γ. Είδη ζαχαροπλαστικής: 
 
   (1) Διάφορα γλυκά ταψιού: Η μεταφορά τους θα γίνεται με 
κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά 
τροφίμων. Τα είδη θα διατίθενται προς κατανάλωση σε ομαδική ή ατομική συσκευασία, 
πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εμβαπτισμένα ή διαποτισμένα με την 
ανάλογη ποσότητα σιροπιού. Ομαδική συσκευασία σε ανοξείδωτες λαμαρίνες κατάλληλου 
σχήματος και μεγέθους είναι επιτρεπτή. Η ατομική συσκευασία από σελοφάν ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για τρόφιμα και εγκεκριμένο από τον Κ.Τ.Π., η οποία, συσκευασία, θα πρέπει 
να έχει την απαραίτητη στεγανότητα και συνοχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά 
τα είδη εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής 
τους προς κατανάλωση. 
 
   (2) Πάστες: Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 7οC. Τα είδη μεταφέρονται 
σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς 
ρύπους. Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος-συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να 
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Απαγορεύεται η παράθεσή τους με χρήση χαρτοπετσέτας, χωρίς δισκάριο ή χωρίς 
κουταλάκι-πηρουνάκι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών 
από την ημερομηνία παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
 
   (3) Εκλέρ-κωκ: Η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξεως και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 4οC. Τα είδη μεταφέρονται 
σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό με την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς 
ρύπους. Προϊόντα που παράγονται με κέλυφος-συσκευασία αλουμινόχαρτου, δύνανται να 
παρατίθενται χωρίς δισκάριο. Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από την ημερομηνία 
παραγωγής, απαγορευμένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση. 
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Άρθρο 5ο  

Παράδοση – Παραλαβή Συμβατικού Αντικειμένου - Χρόνος Παράδοσης 
4
 

 

 1. Τόποι παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με μέσα και έξοδα 

(μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) του αναδόχου, άνευ επιβάρυνσης της 
Υπηρεσίας, στην έδρα των Μονάδων, ως κάτωθι: 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

123ΣΤΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ)  Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΣΙ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΣΜΥΑ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΑΣΠ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΚΕΠΑ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

359 ΜΑΕΔΥ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΥΑΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

ΣΜ. ΔΑΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 

2ο ΑΚΕ (ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) Πάρνηθα 

120 ΠΕΑ Καλαμάτα 

124 ΠΒΕ Τρίπολη 

 
 2. Τοποθέτηση Παραγγελίας-Παράδοση-Παραλαβή Ειδών: 

 
  α. Οι παραγγελίες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Μονάδων. 
 
  β. Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στα Μερικά Κυλικεία ή 
το Κεντρικό Κυλικείο ή τις Διαχειρίσεις Τροφοδοσίες-Λέσχες των Μονάδων, σε χώρο που 
θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
Δευτέρα έως και Παρασκευή) και εντός 24 ωρών από την παραγγελία, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί, μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας, κατά 24 επιπλέον ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μπορεί να ζητηθεί η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες.  

 
  γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα είδη δεν ανταποκρίνονται, 
είτε στις Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στην παραγγελία που τοποθετήθηκε, θα 
ενημερώνεται εγγράφως ο ανάδοχος για την εντός 24 ωρών αντικατάστασή τους. 
Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ανάδοχος, είτε αρνηθεί να τα αντικαταστήσει, είτε τα 
αντικαταστήσει με χρονική καθυστέρηση, αποτελούν αιτίες επιβολής κυρώσεων. 

 
  δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα 
αλλοιωμένα είδη, καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους, 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 3. Μέσα Μεταφοράς Ειδών: 

 
  α. Τα χρησιμοποιούμενα από τον ανάδοχο μέσα μεταφοράς των ειδών 
στις Μονάδες (όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση της προσφοράς του στο 
Διαγωνισμό Δ.14/21) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με την 
απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν. 
Υφίσταται δυνατότητα αλλαγής των αρχικώς δηλωθέντων οχημάτων μεταφοράς 

                                                           
4
  Το παρόν άρθρο τροποποιείται ανάλογα με τις Μονάδες/Κατηγορίες Ειδών που κατακυρώθηκαν σε 

περισσότερους αναδόχους 
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τροφίμων, κατόπιν παροχής σχετικής έκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς 
τροποποίηση της σύμβασης. 

 
  β. Ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται 
καθαρός και να απολυμαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα., ώστε τα προϊόντα που 
μεταφέρονται να προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές μολύνσεις. Σχετική 
βεβαίωση απολύμανσης να βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Αξκού (ΥΚ), σε 
οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.  

 
  γ. Απαγορεύεται η μεταφορά με οχήματα που μεταφέρουν ρυπαρά 
αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, με οιοδήποτε 
τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

 
 4. Λοιπές Υποχρεώσεις: 

 
  α. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από 
το γραφείο Ασφάλειας για την είσοδό του στις Μονάδες, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 
να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του Οργάνων της Υπηρεσίας και να σέβεται 
τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων. 

 
  β. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι δεν 
έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση από την ΠΑ και ότι θα τηρεί 
την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.  Σε περίπτωση που 
προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο ανάδοχος 
ευθύνεται απεριόριστα. 

 
  γ. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά 
έξοδα μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τα αρμόδια 
Όργανα των Μονάδων, καθώς και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών και με κρατήσεις-εισφορές υπέρ Δημοσίου και 
Τρίτων. 

 
  δ. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την ΠΑ, σε 
περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 
διακήρυξη, εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν. 

 
  ε. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τη συντήρηση, καλή λειτουργία και 
αντικατάσταση του εξοπλισμού του που τυχόν θα διαθέσει στις Μονάδες, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Υγειονομικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων - Ειδών 

 
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε 
υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων του προμηθευτή ή και των συνεργαζόμενων 
προμηθευτών του, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις. 
 
 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής-συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Επιτροπής 
της Υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η υγειονομική τους καταλληλότητα. 
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 3. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των ειδών τα οποία 
θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει 
Στρατιωτικό), για τη διενέργεια μικροβιολογικού ελέγχου, χημικής ανάλυσης και των 
ελέγχων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 
1148/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2001. Το κόστος των ελέγχων βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
 
 4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κ.Τ.Π. και στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Τροφίμων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Άρθρο 7ο 
Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/14 
«Διοικητικά Μέτρα, Διαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής 
Νομοθεσίας στους Τομείς των Τροφίμων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και Προστασίας 
των Ζώων και άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 

 
Άρθρο 8ο 

Γενικοί  Όροι 
 
 1. Τα κάθε είδους δικαιώματα του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ των Ε.Δ, των 
Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ε.Δ, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος 
έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν 
επαρκούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 
 
 2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις 
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών, κρατήσεων υπέρ τρίτων κλπ που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση επί της ποιότητας, της τιμής και του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του 
συμβατικού αντικειμένου. Εξαίρεση αποτελεί η μεταβολή του ΦΠΑ, ο οποίος σε κάθε 
περίπτωση βαρύνει την Υπηρεσία (αγοραστή). 
 
 3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου 
από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
ευθύνη της ποιότητας των παραδοτέων της σύμβασης. 
 
 4. Επισημαίνεται ότι :  
 
  α. Οι Μονάδες έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα επιλογής των ειδών 
που θα παραγγέλλουν. 
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  β. Τυχόν εμπλουτισμός ή τροποποίηση των εγκεκριμένων καταλόγων, 
θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της ΔΑΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί 
τροποποίησης συμβάσεων. 
 
  γ. Οι τιμές των ειδών, θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που 
τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας των προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, 
αυξομειώνοντας αναλόγως τις τιμές των ειδών. 
 
 5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι του αναδόχου σε 
περίπτωση που υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος των ανατεθεισών σε αυτόν 
παραγγελιών. Τα ποσά που καθορίζονται με την παρούσα για τις κατηγορίες των ειδών 
είναι τα ανώτατα προβλεπόμενα. 
 
 

Άρθρο 9ο 

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Προμηθευτή 
 
 1. Κατά την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

2. Καθώς στα προς προμήθεια υλικά περιλαμβάνονται συσκευασμένα 
προϊόντα και υλικά συσκευασίας (για τη μεταφορά των προϊόντων), τα οποία εμπίπτουν 
στις διατάξεις του Ν.2939/01 όπως ισχύει (σύμφωνα με τους ορισμούς των 
υποπαραγράφων 1.1. & 1.2 του άρθρου 2), οι παραγωγοί συσκευασιών και διακινητές 
των ειδών, όπως αυτοί ορίζονται από τις παραγράφους 16 & 17 του άρθρου 2 είναι 
υπόχρεοι στις διατάξεις των άρθρων 4β και 12 αντίστοιχα. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 
4412/2016. Ως εκ τούτου, ο υπόχρεος έχει αριθμό ΕΜΠΑ: ……………….. 
 
 

Άρθρο 10ο 
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου –  

Ποινικές Ρήτρες 
 
 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης επιβάλλονται στον 
ανάδοχο, κατόπιν εισήγησης της Μονάδας, γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού 
Οργάνου και έγκρισης της ΔΑΕ, οι κάτωθι κυρώσεις: 
 
  α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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   (1) Αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών-ελλείψεις ειδών. 
 
   (2) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των ειδών. 
 
   (3) Πώλησης με αυθαίρετες τιμές. 
 
   (4) Παράδοσης ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης. 
 
   (5) Άρνησης αντικατάστασης των ακατάλληλων ειδών ή 
χρονικής καθυστέρησης αντικατάστασης. 
 
   (6) Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών, λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη συμμόρφωση 
του προμηθευτή. 
 
   (7) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητος κατά 
τη συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων. 
 
   (8) Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στις υποδείξεις της 
Μονάδος. 
 
   (9) Μη τήρησης γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων, 
όπως αυτές ορίζονται στους όρους  

επιβάλλεται 
 

Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο χίλια ευρώ (€1.000,00). 
 

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00). 
 

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00). 
 

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
  β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις πώλησης προβληματικών σε 
ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες 
που υπέχουν μόλυνση κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, 
επιβάλλεται: 
 
   (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενημέρωση της ΔΥΓ/ΓΕΑ και του ΕΦΕΤ. Επιπλέον, 
διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών των ενεργειών με 
ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, 
οι Μονάδες μπορούν να προμηθεύονται τις ποσότητες των απαιτούμενων ειδών από άλλο 
προμηθευτή, επιβαρύνοντας το συμβασιούχο με την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει 
στην τιμή. 
 
   (2) Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 2. Η Υπηρεσία κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και του επιβάλει, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
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οργάνου, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, τις 
προβλεπόμενες από το Άρθρο 203 του Ν.4412/16 κυρώσεις, ήτοι:  Ολική κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.  Επίσης μπορεί να επιβάλει τον 
προσωρινό αποκλεισμό του προμηθευτή από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών του φορέα. 

, 
 3. Η Υπηρεσία κηρύττει τον προμηθευτή έκπτωτο απευθείας στις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
 
  α. Εάν ο προμηθευτής δεν εξασφαλίσει την ανανέωση ισχύος του 
Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης. 
 
  β. Εάν οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή, σε υγειονομικό έλεγχο που 
θα διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, κριθούν μη αποδεκτές.  
 
 4. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την 
άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 5. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της Σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής 
έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 
δημοσίων εσόδων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα ποσά 
που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η διαδικασία είσπραξης των προστίμων θα αρχίζει 
μετά τη λήψη από τον προμηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ. 

Άρθρο 11ο 

Ανωτέρα Βία 
 
 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 

Άρθρο 12ο 

Εμπιστευτικότητα 
 
 1. Ο ανάδοχος, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να 
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε 
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που αναλαμβάνει. 
 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως Προσωπικό του. Ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για 
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 
να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική 
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο 
στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
 3. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δε δεσμεύει αυτή με 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
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 4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο 
και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 
 

Άρθρο 13ο 

Τροποποίηση Σύμβασης 
 
 1. Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε επαρκώς 
αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τάσσονται από το άρθρο 
132 του Ν.4412/2016 και εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 
 
 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ΄ ουδενί θεωρούνται ότι 
ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε ανοχή ή 
καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ή 
αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. 
 
 

Άρθρο 14ο 

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
 
 1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον:  
 
  α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4112/2016. 
 
  β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε 
σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4112/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί από τη διαδικασία της 
σύναψης σύμβασης. 
 
  γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 

Άρθρο 15ο 

Ερμηνεία Σύμβασης – Επίλυση Διαφορών 
 
 1. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ΄ οποιασδήποτε αφορμής αυτής, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
 2.  Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της περιοχής των Αθηνών (τόπου διενέργειας του 
διαγωνισμού και κατάρτισης της σύμβασης), εφαρμοζόμενου αποκλειστικά του ελληνικού 
δικαίου. 
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Άρθρο 16ο 

Διάρκεια Ισχύος - Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης 
 

            1.        Η χρονική διάρκεια της παρούσης, ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2022, για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και μέχρι την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 
πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και ισχύει μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης. 
  
  2. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 

   α. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι παραγγελθείσες 
ποσότητες των ειδών και αποπληρώθηκε το αντίστοιχο συμβατικό τίμημα αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 
β. Αποπληρώθηκε το συμβατικό τίμημα σε ποσοστό τουλάχιστον 95% 

της προϋπολογισθείσας αξίας και εκδόθηκε ανάλογη απόφαση από την Αναθέτουσα Αρχή 
για τυχόν μη παράδοση της υπολειπόμενης ποσότητας. 
 

γ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από την σύμβαση. 
 
 

Άρθρο 17ο 

Τελικές Διατάξεις 
 

 1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 
 2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως τη 
διακήρυξη, την προσφορά του αναδόχου, κλπ, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 
 
 3. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους ως κατωτέρω:  
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                 Ο                                                                                               Ο 
         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                               ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  
 
«Α» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
«Β» : ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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