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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                                   ΓΙΑΤΓΔΙΑ ΑΓΑ: 6Γ0Ξ6-Φ24 
 
ΠΡΟ :  ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
  ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
         Πίλαθα Απνδεθηψλ 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
   Σειέθ. (εζση.) 201 
ΚΟΙΝ. :    Φ. 600.163/76/9047 
  . 774 
  Ναχπιην, 12 Απγ 19 

 
ΘΔΜΑ :   Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ) 
 
ΥΔΣ. :  α.  Ν.Γ 721/70  «Πεξί  Οηθνλνκηθήο  Μέξηκλαο &  Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ» 

     (ΦΔΚ Α‟ 251) 
 β.  Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 
 γ.  Ν.2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ  

     Κξάηνπο» 
 δ.  Γεληθφο Καλνληζκφο Σξνθνδνζίαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΓΚΣΔΓ) 
 ε.   Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) 
 ζη. Ν.4013/2011 «Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

     πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 
 δ.  Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκ. πκβάζεσλ» 
 ε.  Ν.4270/2014  «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο  δηαρείξηζεο  θαη  επνπηείαο 

     – δεκφζην ινγηζηηθφ  θαη  άιιεο  δηαηάμεηο» 
 ζ.  Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ & 

    Τπεξεζηψλ» 
 η.  Φ.600.163/24/10643/.1740/07 Απγ 19/ΓΗΚΔ (IV ΜΠ)/4ν ΔΓ/1 

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 
 
 1. αο γλσξίδνπκε φηη ην ΚΔΜΥ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα (α) 
έσο (η) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
πξνκήζεηα Νεξψλ – Αλαςπθηηθψλ – Υπκψλ Μαθξάο Γηάξθεηαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΚΔΜΥ. 
 
 2. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 27 Απγ 2019, εκέξα Σξίηε 

θαη ψξα 10:00, ζηελ αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ ηνπ δηνηθεηεξίνπ ηνπ ΚΔΜΥ 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 3. πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο παξαθάησ:   
 
  α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ:  26 Απγ 
2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 πκ. 
 
  β. Ζκεξνκελία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο Σερληθψλ πξνζθνξψλ (1ε Φάζε Γηαγσληζκνχ): 27 
Απγ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 πκ. 
 
  γ. Απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ππεχζπλεο δειψζεηο: Όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο φξνπο. 
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  δ. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε κφλν θξηηήξην ηε ρακειφηεξε θαηά 
είδνο ηηκή ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην % πνζνζηφ 
έθπησζεο κε βάζε ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ 
εηαηξεία παξαζθεπήο (πξφζθαηνο θαηάινγνο ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο 
πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο). Οη ηηκέο ζα θξηζνχλ κε βάζε ηε 
ρακειφηεξε ηηκή. 
 
  ε. πλνιηθή  εθηηκψκελε αμία: Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδψλ δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη απφ ιφγνπο 
κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε 
– αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε 
είθνζη ρηιηάδεο επξψ (20.000,00 €)  πεξίπνπ. 
 
  ζη. Δίδνο δηαδηθαζίαο : πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  δ. Δγγπνδνζία:  
 
   Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: Υίιηα Δπξψ 1.000,00 
€. 
 
  ε. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
   
  ζ. Γηεχζπλζε πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε: ΚΔΜΥ/4νΔΓ, ηξ/δν 

«ΥΖ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝ», Ναχπιην.  
 
  η. ηνηρεία επηθνηλσλίαο – επαθήο : Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο 

Μνιέο, ηει. επηθνηλσλίαο (ΟΣΔ) 2752023000 (εζση) 6104,θαμ: 27520 21531, 
e-mail: kemx@army.gr. 
 

4. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α.) 
παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ. 

 
 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 
 (Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Γθηε) 
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α»  Γεληθνί Όξνη πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Νεξψλ – Αλαςπθηηθψλ – 
Υπκψλ Μαθξάο Γηάξθεηαο  
«Β» Δηδηθνί Όξνη πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Νεξψλ – 
Αλαςπθηηθψλ – Υπκψλ Μαθξάο Γηάξθεηαο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο Γηα Δλέξγεηα 
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ 
Αληηπεξηθέξεηα Αξγνιίδνο, Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Σξηπφιεσο, Δκπνξηθφ 
Δπηκειεηήξην Ναππιίνπ, Δκπνξηθφο χιινγνο Άξγνπο, Γήκν Ναππιίνπ, Γήκν 
Άξγνπο,  Γήκν Σξηπφιεσο. 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΗΚΔ(ΗV ΜΠ)/4ν ΔΓ 
ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ 
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 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
12  Απγ 19 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ  
Φ.600.163/76/9047/.774  

  
 
 
 
 
 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΔΡΧΝ – ΥΤΜΧΝ - ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2017  
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΤ ΔΛΙΓΑ 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1 Βαζηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ  Α-1 

2 Γηαηάμεηο – Οξηζκνί  Α-3 

3 Γηαδηθαζία χλαςεο χκβαζεο – Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη  Α-3 

4 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο – Πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε Γ θαη άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο  

Α-4 

5 Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο πκκεηνρήο Α-5 

6 Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ Α-11 

7 Κξηηήξηα Δπηινγήο – Λφγνη Απνθιεηζκνχ Α-12 

8 Πξνζθεξφκελε Σηκή Α-14 

9 
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο 

Α-14 

10 Απφξξηςε Πξνζθνξψλ Α-18 

11 Κξηηήξην Αλάζεζεο λέαο χκβαζεο Α-19 

12 Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε Α-19 

13 Υξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο – Οςηγελείο κεηαβνιέο Α-22 

14 Καηαθχξσζε – Αλάζεζε χκβαζεο Α-23 

15 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο Α-24 

16 Καηάξηηζε πκβάζεσλ Α-25 

17 Δγγπήζεηο Α-25 

18 Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο Α-27 

19 Έλλνκε Πξνζηαζία Α-30 

20 Τπνρξεψζεηο πξνκεζεπηή Α-31 

21 Αιιαγή ζηνηρείσλ πξνκεζεπηψλ Α-33 

22 Γηελέξγεηα Διέγρσλ Α-33 

23 Αλσηέξα Βία Α-33 

24 Τπεξγνιαβίεο Α-34 

25 Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα Α-35 

26 Γεκνζηφηεηα θαη Γηαθάλεηα Α-36 

27 Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ Α-37 

28 Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο Α-37 

29 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο Α-39 

30 Δρεκχζεηα Α-40 

31 Λνηπέο δηαηάμεηο Α-40 

 
 

 
 

 

ΠΡΟΘΗΚΔ ΓΔΝΙΚΧΝ ΟΡΧΝ  

1/Α Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «1» Α-1-1 

2/Α Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «2» Α-2-1 

3/Α Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «3» Α-3-1 

4/Α Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «4» Α-4-1 
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ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΤ ΔΛΙΓΑ 

5/Α 
 
Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο 

Α-5-1 

6/Α Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο Α-6-1 

7/Α Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Α-7-1 

   

   

Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1 Αληηθείκελν  Β-1 

2 Πξναπαηηνχκελα – Πξνζφληα Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ Β-1 

3 Τπνρξεψζεηο Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ Β-1 

4 Πνηφηεηα Πξνζθεξνκέλσλ Δηδψλ – Έιεγρνο Β-3 

5 Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή Πξντφλησλ Β-4 

6 Σερληθή Πξνζθνξά Β-5 

7 Απμνκείσζε Πνζνηήησλ Β-5 

8 Παξαιαβή πκβαηηθψλ Τιηθψλ Β-5 

9 
Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά 
Πιεξσκήο 

Β-6 

10 Λνηπνί Όξνη Β-7 

   

ΠΡΟΘΗΚΔ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ  

1/Β Πίλαθαο εηδψλ γηα πξνκήζεηα Β-1-1 

2/Β Σερληθή Πξνδηαγξαθή Β-2-1 
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Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

Άξζξν 1ν 
Βαζηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
ΚΔΜΥ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ Ν/ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ –  
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ηξαηφπεδν «ρνπ (ΜΥ) ΠΤΡΗΓΩΝ 
ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ» Σέξκα 
Αζθιεπηνχ, Ναχπιην, Σ.Κ. 21100, 
ηει.: 27520 23000 ηει.(εζση.) 6104 
kemx@army.gr   

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Με Κεληξηθή  

ΚΩΓΗΚΟ CPV 
15980000 – 1 (Με αιθννινχρα πνηά) 
15980000 – 8 (Νεξφ) 

ΚΩΓΗΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

- 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Πξνκήζεηα Νεξψλ – Αλαςπθηηθψλ – 
Υπκψλ Μαθξάο Γηάξθεηαο, γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΚΔΜΥ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ Δθηηκψκελε:                - 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Έδξα Μνλάδνο (ΝΑΤΠΛΗΟ) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ  

20.000,00 €, ρσξίο ΦΠΑ (θαηά 
πξνζέγγηζε)  

ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όρη 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 
1 έηνο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο γηα 2 επηπιένλ 
εμάκελα 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Ζ αλάδεημε πξνκεζεπηή ζα γίλεη βάζεη 
ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
άξζξα 75, 79 θαη 80 ηνπ Ν.4412/2016, 
αθνχ ην ΚΔΜΥ ειέγμεη ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα έσο 73 θαη 74 
ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

 
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξάγη-
ζηεο πξνζθνξέο. 
 

mailto:kemx@army.gr
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά, κε θξηηήξην ηε 
κεγαιχηεξε ζε πνζνζηφ έθπησζεο 
επί ηνηο εθαηφ %, ζηε ηηκή θαηαιφγνπ 
ρνλδξηθήο πψιεζεο ηεο εηαηξείαο 
παξαζθεπήο ηνπ πξνηφληνο ηελ 
εκέξα πξνκήζεηαο. Οη ηηκέο ζα 
θξηζνχλ κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
(ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

Γεπηέξα 12 Απγ 2019 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
(ΑΝΑΡΣΖΖ ζην ΚΖΜΓΖ) 

- 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Γεπηέξα 26 Απγ 2019 
 

ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 

 Σξίηε 27 Απγ 2019 
 

 Αίζνπζα πγθεληξψζεσο/ΚΔΜΥ 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
ΚΔΜΥ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 
 

ΠΔΡΗΟΓΟ  
ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο 
(ηνπιάρηζηνλ) ή κέρξη νινθιεξψζεσο 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

02 επ  
 2019 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθή.  
 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ 
 
ml αλά ηεκάρην 
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Άξζξν 2ν  

Γηαηάμεηο – Οξηζκνί1 
 

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ιφγσ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη 
ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004, ησλ άξζξσλ 2 
θαη 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 178/2002, θαζψο επίζεο νη νξηζκνί θαη νη αληίζηνηρεο 
κε ηελ πεξηγξαθφκελε πξνκήζεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δηαηάμεηο ηνπ                
Ν. 4235/2014 (ΦΔΚ Α΄/32/2014) «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ». 
 
 2. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί : 
 
  α. Αζθάιεηα Σξνθίκσλ σο ε θαηάζηαζε ηνπ ηξνθίκνπ πνπ δελ 
πξνθαιεί βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή φηαλ ην ηξφθηκν παξαζθεπάδεηαη 
θαη/ή θαηαλαιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε. 
 
  β. Αιπζίδα Σξνθίκσλ σο ε αθνινπζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ 
ελφο ηξνθίκνπ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, απφ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ 
θαηαλάισζε. 
 
  γ. Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ σο ν Οξγαληζκφο ηεο Αιπζίδαο 
Σξνθίκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ηελ πξσηνγελή 
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε κέρξη ηε ιηαληθή 
πψιεζε θαη δηάζεζε ησλ Σξνθίκσλ ζηνλ θαηαλαισηή. ηηο επηρεηξήζεηο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Οξγαληζκνί πξνκήζεηαο, νη ππεξγνιάβνη θαη νη 
πξνκεζεπηέο ησλ σο άλσ επηρεηξήζεσλ. 
 
  δ. Δγθαηάζηαζε σο ε θάζε κνλάδα κίαο επηρείξεζεο. 
 
  ε. Πξνκεζεπηήο σο ε επηρείξεζε νηαζδήπνηε λνκηθήο θαη 
νξγαλσηηθήο κνξθήο πνπ βξίζθεηαη έλα ζηάδην πξηλ ηελ Δπηρείξεζε Σξνθίκσλ 
ζηελ αιπζίδα Σξνθίκσλ. 
 
 3. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 
δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ ε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 3ν  
Γηαδηθαζία χλαςεο χκβαζεο -  Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 
 
 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο παξαθάησ: 
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  α. 1ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
 
  β. 2ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ. 
 
  γ. 3ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: „Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε 
– Καηαθχξσζε. 
  
 2. Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα 
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 
 

Άξζξν 4ν 
Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο - Πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γ θαη 

άιιεο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
 

 1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
   α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο 
 
  β.  Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 
 
  γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ2, ζην 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
  δ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 
ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 2.  Σν χληαγκα ζα επηθπιάζζεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ 
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, ζην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο 
νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ 
επηθπιάζζεη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
 
 3. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο «Πξνκεζεπηήο» 
αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1 θαηεγνξίεο. Οη 
ελψζεηο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ θαη νη θνηλνπξαμίεο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ 
δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 
ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
 4. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή 
κηαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, δελ απαηηείηαη λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα 
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ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 5ν 

Πξνζθνξέο θαη Αηηήζεηο πκκεηνρήο3 
 
 1. Οη πξνζθνξέο, νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηά πεξίπησζε θαη ηα 
πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  
 
 2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ, πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 
θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4412/2016 άξζξν 92 παξ. 6 θαζψο θαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΚΤΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 
 3. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ  θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  β. Έλαο (1) ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
 4. ηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
  α. Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 20 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο). 
 
  β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, σο αθνινχζσο: 
 
   (1) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ 
γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ε ειάρηζηε ηζρχο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 
ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο. 
 
   (2) Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο Όξσλ Γηαθήξπμεο θαη 
χληαμεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
 
 5. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν 
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
 
 6. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε 
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νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα 
απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
πγθεθξηκέλα: 
 
  α. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν 
ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά 
έμνδα, θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο), εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
 
  β. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» 
ή «0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 
έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα έρνπλ 
πξνζθεξζεί δσξεάλ. 
 
  γ. Σα ηπρφλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο. 
 
 7. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ζηνλ ππνθάθειν 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  
 
 8. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 9. Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 
ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη 
εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά 
ηελ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή 
δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
 10. Αληηζέησο, είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε εγγξάθσλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ΔΥΟΤΝ ΖΓΖ λνκίκσο θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζεί θαη 
ΜΟΝΟ θαηφπηλ εηδηθήο πξνζθιήζεσο ηνπ ΚΔΜΥ. Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο φηη ε ελ 
ιφγσ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα 
έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Λνηπά, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην Ν.4412/2016, άξζξν 102.  
 
 11. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 
Α‟ 74/26-03-14).  
 
 12. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Δπηηξνπή 
εθπξφζεζκα δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 
 
 13. Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ, δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο.  
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 14. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε 
ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 (ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξόβιεςε ηεο παξ 12 ηνπ 
άξζξνπ 376 ηνπ ηδίνπ λόκνπ), θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή εθφζνλ 
έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 
ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 
 
 15. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απαηηήζεηο ηνπ Κέληξνπ, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ 
ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο, 
ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  
 
 16. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
 17. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ 
ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 18. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή 
άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε 
ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο 
  
 19. Σα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ή ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ 
απφ ηελ επηηξνπή, θαηαηίζεληαη ζην ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ, Σέξκα Αζθιεπηνχ, Ναχπιην, ΣΚ 
21100, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

 
 
 20. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ4 (1ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ) 
   
  α. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή 
ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο Πξνζζήθε «6/Α» 
 
  β. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, (εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπ. 
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ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 
 

 ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ 
 

 Πξνκήζεηα Νεξψλ – Αλαςπθηηθψλ – Υπκψλ Μαθξάο Γηάξθεηαο, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
 
 (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 
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  γ. Τπεχζπλε Γήισζε «1»5 (πκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ – 
Καηαγσγή Πξνζθεξνκέλσλ Πξντφλησλ) (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 1/Α ηνπ 
παξφληνο): 
 
   (1) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
 
   (2) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 
 
   (3) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γνκή, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά. 
 
   (4) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
   (5) Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) 
αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο 
Αμησκαηηθνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία 
ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 
   (6) Να δειψλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο πξνπαξαζθεπήο ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνληαη νη  νπνίεο  ζα ππφθεηληαη  ζε  πγεηνλνκηθφ  
έιεγρν  νπνηεδήπνηε  θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ην ΚΔΜΥ.  
 
   (7) Να δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη ηνλ πξνέιεγρν θαη ηνλ 
έιεγρν - επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο, απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ΓΗΚΔ 
(IV ΜΠ), θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
 
  δ. Τπεχζπλε Γήισζε «2»: Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ 
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 2/Α 
ηνπ παξφληνο): 
 
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 
   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α· 48). 

                                         
5
 Όπνπ ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ν όξνο "Υπεύζπλε Δήισζε" λνείηαη ε ππνβνιή "Υπεύζπλεο 

Δήισζεο" θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86, θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία 
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   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2005,  
 
   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,  
 
   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  ε. Τπεχζπλε Γήισζε «2» (ζπλέρεηα): Να δειψλεηαη φηη, κέρξη 
θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ΓΔΝ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ 
λα έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή 
ηελ εζληθή λνκνζεζία (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 2/Α ηνπ παξφληνο). 
 
  ζη. Τπεχζπλε Γήισζε «3»: Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ 
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 3/Α ηνπ παξφληνο): 
 
   (1) ΓΔΝ ηειεί ππφ πηψρεπζε, ΓΔΝ έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ΓΔΝ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ΓΔΝ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ΓΔΝ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ΓΔΝ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ. 
 
   (2) ΓΔΝ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
 
   (3) ΓΔΝ πθίζηαηαη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24.  
     
   (4) ΓΔΝ ππήξμε πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
   (5) ΓΔΝ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 
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   (6) ΓΔΝ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 74. 
 
  δ. Τπεχζπλε Γήισζε «4»: (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 4/Α) 
    
   Να δειψλεηαη φηη:  
 
   (1) Πιεξνχληαη πιήξσο ηα ειάρηζηα θξηηήξηα επηινγήο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξνχλ: 
     
    (α) Σελ θαηαιιειφηεηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 
αλάιεςε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο. 
    
    (β) Σελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα, θαζψο θαη θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη 
επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 
    (γ) Σελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, φζνλ 
αθνξά αλζξψπηλνπο – ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε 
ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 
 
   (2) Γηαζέηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη θσδηθνχο 
αξηζκνχο έγθξηζεο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 
 
   (3) Ζ εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζηα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ή λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο 
ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. 
 
   (4) Έρεη εγθαηαζηήζεη ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα 
είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ 
νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
   (5) Θα αλαιακβάλεηαη άκεζα ε ππνρξέσζε ππνβνιήο, 
εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ,  απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ 
Ν.4412/2016, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο απφ ην ΚΔΜΥ.  
 

                     ε. Τπεχζπλε Γήισζε «5»: Δλεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε 
ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 79 παξαγξάθνπ 4 ηνπ Ν.4412/16. 

 
 ζ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά6 ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζεο 

                                         
6
 Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή, θαζώο ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - 

εθηειέζεη κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο, ελώ ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη 

– δηαζέζεη ζπγθεθξηκέλα αγαζά ζην ελ ιόγσ πιαίζην 
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πξνκήζεηαο, ή λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ7, πξέπεη λα 
απνδεηθλχεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο 
ηνχην κέζα, πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε δέζκεπζή ηνπο, φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή 
ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ θάζε απαηηνχκελε εξγαζία, ηφηε ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 
δειψζεηο ζπλεξγαζίαο: 
 

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο / πνζνζηνχ ηεο 
πξνκήζεηαο πνπ πξνηίζεηαη ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε 
Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία 
Τπεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία Γήισζεο 
πλεξγαζίαο 

   

   

   

 
 Σα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο πνπ δεηνχληαη ζηελ 
ακέζσο πξνεγνχκελε ελφηεηα ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο/άιινπο θνξείο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
 
 21. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 
δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ ε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. 
   

Άξζξν 6ν   
Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ 

 
 1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα 120 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο.  
 
 2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί απφ ην ΚΔΜΥ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ 
παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ην ΚΔΜΥ 
θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε 
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ ΚΔΜΥ πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 

                                         
7
 Ν.4412/16, άξζξν 78 
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 5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 
 
 6. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 
Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε 
θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα 
θαηαθχξσζε. 

Άξζξν 7ν   
Κξηηήξηα Δπηινγήο8 - Λφγνη Απνθιεηζκνχ9 

 
 1. Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ ηελ: 
 
  α. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 
 
  β.  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 
  γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
 
 2. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη ε εγγξαθή ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Γηα ην ιφγν απηφ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή αληηζηνίρνπ  άιινπ θξάηνπο 
κέινπο10, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ 
ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, 
πξνζθνκίδεηαη θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε 
(Γηθαηνινγεηηθφ Μεηνδφηε, 3ε Φάζε Γηαγσληζκνχ). 
 

3. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε εηνηκφηεηα θαη λα πξνζθνκίδνπλ 
κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο απφ ην ΚΔΜΥ, ηα παξαθάησ : 
 
  α. ηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπλνιηθφο θχθινο 
εξγαζηψλ, ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2016, 2017, 2018) 
είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ 
αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο 
θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα 
είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην  100%  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ ππφ 
αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο.  

                                         
8
 Ν.4412/16, άξζξν 75 

9
 Ν.4412/16, άξζξν 73 

10
 Ν. 4412/16, Πξνζάξηεκα Α, Παξάξηεκα XI  
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 Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε 
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο: 
 
   (1) Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 
ρξήζεσλ (2016, 2017, 2018), ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ 
ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο.  Απαηηείηαη λα παξέρνληαη εκθαλψο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ, πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή λα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε κε βάζε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ππ. αξηζ. 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 
 
   (2) Γήισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ 
ζπλππνβάιινληαο λφκηκα αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο ή εθθαζαξηζηηθψλ ΦΠΑ) πνπ ζα απνδεηθλχεηαη φηη ην ζχλνιν είλαη ίζν 
ή κεγαιχηεξν απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε 
πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο 
 
  β. Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ 
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην 100% 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο γηα ην δεδνκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 
πξνζθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 
 4. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, 
πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ 
θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη 
κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) απηήο, 
ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε 
εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε (Γηθαηνινγεηηθφ Μεηνδφηε, 3ε 
Φάζε Γηαγσληζκνχ) . 
 
 5. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ 
ππνβάιιεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο (Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε) θαη ζηνπο 
φξνπο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο 
επφκελε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 
ππνβάιιεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
ακέζσο επφκελε πιένλ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο  καηαηψλεηαη. 
 
 6. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
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ππνβάιιεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα  
ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο.  
 
 7. Σν ΚΔΜΥ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91, ή είλαη γλσζηφ ζην ΚΔΜΥ κε άιιν 
ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 8. Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
                                          Άξζξν 8ν   

Πξνζθεξφκελε Σηκή 
 

 1. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
 2. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 
(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, θαη άιιεο ζρεηηθέο 
δαπάλεο), εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 
 
 3. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ε πξνζθνξά έρεη αζπλήζηζηα 
ρακειή ηηκή (ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ έθπησζεο), ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ 
άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 4. Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ 
ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Άξζξν 9ν   
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 
 1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ην αξκφδην 
πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ -
ΔΓΓ), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 
 
 2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΚΔΜΥ. 
 
 3. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη 
απνζθξάγηζε κφλν ησλ  ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά» (1ε Φάζε Γηαγσληζκνχ). Οη ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κέζσ ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ 
απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ (2ε Φάζε 
Γηαγσληζκνχ). Ακέζσο κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 
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πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, 
κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη 
ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα 
έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ δηαδηθαζία κπνξεί λα 
γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016, ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε 
εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, γηα ην 
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
 4. Σα απνηειέζκαηα11 επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ ΚΔΜΥ, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, φπσο απηφ ηζρχεη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο θάησ ησλ νξίσλ, δπλάκεη 
ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 376. 
  
 5. Ιζφηηκεο πξνζθνξέο: 
 
  Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην ΚΔΜΥ ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο ΔΓΓ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαηφπηλ εηδηθήο 
πξνθήξπμεο ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
 6. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΚΔΜΥ πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 
ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ΚΔΜΥ. Δηδηθφηεξα: 
 
  α.  ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ΚΔΜΥ, 
απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ ΔΓΓ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα 
ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ.  
 
  β. Δπηπιένλ, ε αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο 
θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην ΚΔΜΥ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο 
θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα 
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 
κνλνγξάθεη θαη ηα ζθξαγίδεη. Οη ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο 
επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 
 

                                         
11

 Ν.4412/16, άξζξν 100, παξ. 4, άξζξν 127 θαη άξζξν 376 παξ. 12 



 

./. 

Α-16 

  γ. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε επηηξνπή πξνβαίλεη 
ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
 
  δ. ηε ζπλέρεηα, ε ΔΓΓ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
  ε. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή ή άιινη 
πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ΚΔΜΥ, κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ 
αηηήκαηα, ειεθηξνληθά - κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή 
ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο, ππνρξενχληαη επί πνηλή 
απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο - 
ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 
 
  ζη Καηφπηλ, νη αξκφδηεο επηηξνπέο εηζεγνχληαη/γλσκνδνηψλ κε 
μερσξηζηφ πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζην ΚΔΜΥ γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο γηα 
ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  δ. Όζνη απφ ηνπο παξαπάλσ θξηζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο                 
1εο Φάζεο φηη είλαη απνδεθηά, ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή πγεηνλνκηθήο 
επηζεψξεζεο (επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ). Ζ ππφςε 
επηηξνπή ειέγρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε, 
ζχκθσλα κε ην ηξαηησηηθφ Καλνληζκφ 422 - 10. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
δίλνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ δηαγσληδνκέλσλ έρνπλ απνξξηθζεί βάζεη 
δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ ηελ πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζε, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 
επηζηξέθνληαη ζε απηνχο. Λεπηνκέξεηεο φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 
 
  ε. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα, έθδνζε απφθαζεο απφ 
ην ΚΔΜΥ γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη 
θνηλνπνηείηαη, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 
 
  ζ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο - ηερληθή πξνζθνξά) απφ ην ΚΔΜΥ θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά 
ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ 
ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία 
θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ 
δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα 
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
  η. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε αξκφδηα 
επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» (2ε Φάζε). 
 
  ηα. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη 
ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 
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γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Σα 
πεξηερφκελα απηψλ κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, θαηά 
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
 
  ηβ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή, ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ 
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ 
επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο 
απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
αξκνδίσο ζην ΚΔΜΥ, γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 
 
  ηγ. ηε ζπλέρεηα, ην ΚΔΜΥ εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ 
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε, απνζηέιιεηαη κε 
κέξηκλα ηνπ ΚΔΜΥ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα ελεκέξσζε. 
 
                     ηδ.    Ζ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ δηαδηθαζία 
κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016, ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν 
ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ 
απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ 
ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
  ηε. Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, επί ηεο 
εθδνζείζαο απφθαζεο ηνπ ΚΔΜΥ γηα ην αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ άπξαθηε 
παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή 
Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, νθείιεη λα ππνβάιεη εληφο 10 
εκεξψλ ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξν 12 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο.  
 
  ηζη. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» 
(3ε Φάζε) ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, γίλεηαη 
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ 
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα ΔΓΓ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  
 
  ηδ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε 
ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 
γηα ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη κε μερσξηζηή 
εηζεγεηηθή έθζεζε, γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ην 
ΚΔΜΥ, επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  ηε. Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη ζην ΚΔΜΥ 
γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο. 
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 2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη 
γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα: 
 
  α. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε 
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. 
 
  β. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη 
ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε 
ηεο επηηξνπήο. 
 
  γ. Έληππα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, 
εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη‟ 
απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 
 
  δ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηνπ ΚΔΜΥ 
ελεκεξψλνληαη, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην. Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππφςε 
εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηφ φηη, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ 
πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν 
ππνινγίδεηαη ε λφκηκε πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ -πξνζθπγψλ. 
 
  ε. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα 
γλσζηνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο θαη 
ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο. 

Άξζξν 10ν   
Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Ζ απφξξηςε Πξνζθνξάο12 γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΚΔΜΥ, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο.  
 
 2. Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο 
θαθέινπ, ζηα άξζξα 94 έσο θαη 96 ηνπ Ν.4412/16. 
 
  β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.  
 
  γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (Πεξηερφκελν 
Πξνζθνξψλ θαη Αηηήζεσλ πκκεηνρήο). 
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  δ. Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ησλ 
ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο (Κξηηήξηα 
Δπηινγήο – Λφγνη Απνθιεηζκνχ) 
 
  ε. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 
   ζη. Υξφλν ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 
   δ. Τπνβνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ ειεθηξνληθψλ 
θαθέισλ ππνβιεζέλησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 
 
  ε. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ 
αίξεζε ή/θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν 
αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
  ζ. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε 
απφ ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 
   η. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
 
  ηα.  Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα 
ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
  ηβ. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη δήισζε ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή/θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ 
γλεζηφηεηά ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη 
ην ΚΔΜΥ είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζπκβάζεσο. 

Άξζξν 11ν   
Κξηηήξην Αλάζεζεο Νέαο χκβαζεο13 

 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε κφλν θξηηήξην ηε ρακειφηεξε θαηά 
είδνο ηηκή ηνπ εθάζηνηε πξνηφληνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην % πνζνζηφ 
έθπησζεο κε βάζε ηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πψιεζεο ηνπ πξνηφληνο απφ ηελ 
εηαηξεία παξαζθεπήο (πξφζθαηνο θαηάινγνο ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο 
πξνηφλησλ ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο) . 
  
 2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξ. Τπεξεζίαο θαη νη 
φξνη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, γίλεηαη ηειηθά, εθ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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 Ν.4412/16, άξζξν 86, παξ. 10 
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                                                       Άξζξν 12ν   
Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε14 (3ε Φάζε Γηαγσληζκνχ) 

 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην ΚΔΜΥ ζα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνλ/ηνπο πξνζθέξνληα/εο, ζηνλ/νπο 
νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 
ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα 
ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο δέθα (10) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζην 
ΚΔΜΥ , αλαιπηηθά φπσο παξαθάησ: 
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 
 
   (1) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 
   (2) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
2003, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
   (3) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α· 48). 
 
   (4) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
   (5) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2005,  
 
   (6) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,  
 
   (7) ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  β. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο). Απηή ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη 
φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
 
  δ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ έθδνζεο ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.3419/2005, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 
κέρξη ηελ εκέξα  επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη επίζεο λα 
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ 
ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 
 
  ε. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο 
επηρείξεζεο, θαζψο θαη αξηζκφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ 
επίζεκε θξαηηθή αξρή), φπσο παξαθάησ: 
 
   (1) Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 
1187/Σ.Β΄/31-08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ εγθξίζεσο (εάλ απαηηείηαη). 
 
   (2) Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005), ή φπσο απηή εθδφζεθε 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 
 
   (3) Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο 
επηρείξεζεο απαηηεί παξαπάλσ απφ κία άδεηεο, πξνζθνκίδνληαη φιεο, φπσο εηδηθή 
άδεηα ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ 
Α 95/31 Ματ 07). 
 
  ζη. Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή απαιιαθηηθφ, φπσο απηή έρεη 
ελζσκαησζεί ζηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληνινγηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ή ζηα Πξφηππα 
Πεξηβαιινληνινγηθψλ Γεζκεχζεσλ (ΠΠΓ), εθδηδφκελε απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαιφγσο ηεο 
θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία - βηνκεραλία, 
θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο ή βεβαίσζε 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ 
ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε 
βεβαίσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο (Γ απηψλ). 
 
  δ. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ 
θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο 
αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (ΜLA) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν 
ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ 
αληίζηνηρνπ νδεγνχ πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 
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  ε. Δθδνζέληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο 
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα αδεηψλ ηνπ 
νρήκαηνο ή ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζην εδάθην 2δ(5) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ηα νπνία ζα 
πηζηνπνηείηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
 
  ζ. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000,00€) ήηνη 5% επί ηεο εθηηκεζείζαο θαζαξήο 
αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ. 
 
 2. Σν ΚΔΜΥ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ 
δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθεθαλ ζην άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ 
παξφληνο.  
 
 3. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔΓΓ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζην ΚΔΜΥ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα 
ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο. 
 
 4. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
 

Άξζξν 13ν   
Υξφλνο πλδξνκήο Όξσλ πκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο 15 

 
 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
φπσο νξίζηεθαλ ζηνπο παξφληεο φξνπο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Σν ΚΔΜΥ δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ σο εμήο: 
 
  α. Έσο  30%  (αθνξά δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο 
κέρξη 100.000 €,  πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) 
 
  β. Πνζφηεηα κηθξφηεξε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πνζνζηνχ, 
απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα  κε άξζξν 5 ηεο παξνχζαο16, 
νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε 
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα 
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ην ΚΔΜΥ ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
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έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ 
εγγξάθσλ17 λνκηκνπνίεζεο. 
 
 4. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ην ΚΔΜΥ γηα 
νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ 
επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα 
ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε 
πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16 
 
 5. Λνηπά θαηά ηα ηζρχνληα ζηελ θείκελε λνκνζεζία18. 
 
 6. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 
δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ ε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Άξζξν 14ν   

Καηαθχξσζε – Αλάζεζε χκβαζεο19 
 
 1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 
Ν.4412/2016, άξζξν 127 (Δλζηάζεηο). 
 
 2. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, ζα απνζηαιεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 
105 ηνπ Ν.4412/16, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξνθήξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Πξηλ ηελ παξαπάλσ αλαθνίλσζε, ην ΚΔΜΥ ζα θνηλνπνηήζεη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
 
 4. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 5 εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε 
(πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ 
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Ν.4412/2016), ζα ζηαιεί αξκνδίσο ε αλαθνίλσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 5. Ο ηειεπηαίνο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 
 
 6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
ΜΣ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 
παξνχζαο. 
 
 7. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε - αλάζεζε 
πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
  β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα εθφδηα. 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξνθήξπμεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε 
πξνθήξπμε. 
 
  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 15ν   
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο20 

 
 1. Σν ΚΔΜΥ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κπνξεί λα   
καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 
 
  β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
(πξνζσξηλνχο πξνκεζεπηέο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΚΔΜΥ, κεηά απφ γλψκε ηεο 
Γλζεο Δθνδηαζκνχ - Μεηαθνξψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
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  β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ην ΚΔΜΥ ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν. 
 
  γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε. 
 
  ε.  Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο. 
 
  ζη.  Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 
ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παχζεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ζηξαηνπέδνπ. 
 
 3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ην ΚΔΜΥ κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
 
 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ην ΚΔΜΥ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη 
ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ 
επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 
 
 5. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 
 

Άξζξν 16ν   
Καηάξηηζε πκβάζεσλ 

 
 1. Σν θείκελν ησλ ζπκβάζεσλ (πξνζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα «Γ». 
  
 2. Μεηά ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε 
φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα άξζξα, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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Άξζξν 17ν   
Δγγπήζεηο21 

 
 1. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην παξφλ άξζξν 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 
ηνπο ππέξ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο22 ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη 
ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) 
ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ήηνη ρηιίσλ  εευυρρώώ  ((11..000000,,0000  €€))..    
 
  β.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κέρξη ηε ιήμε 
ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 
 3. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
 4. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 
 
 5. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία:  
 
  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
 
  β. Σνλ εθδφηε 
 
  γ.  Σε Μνλάδα πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη 
 

                                         
21

 Ν.4412/16, άξζξν 72 
22
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  δ.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 
 
  ε.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 
 

ζη.  Σελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

 
  δ.  Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη:  
 
   (1) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν 
δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
 
   (2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 
 
  ε.  Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
 
  ζ.  Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
 
  η. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  
 
  ηα. ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
 
 6. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηα 
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ (Πξνζζήθεο «5» θαη «6»).  
 
 7. Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο 
ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε 
απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 
 8. Σν ΚΔΜΥ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο. 
 

Άξζξν 18ν   
Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή – Πνηληθέο Ρήηξεο23 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηνπ ΚΔΜΥ, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα 
ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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 2. Αλ ηα πξντφληα παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή κεηά 
ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο 
πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
 3. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή 
ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
  β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 
 
  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηνπ ΚΔΜΥ, αλ νη παξαδφζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηειεζηνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο 
εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 
ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
 4. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 5. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ην ΚΔΜΥ ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. 
 
 6. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Δπαλαιακβαλφκελεο άξλεζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ρσξίο 
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
  β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  γ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – 
πγηεηλήο, ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή, φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
 
  δ. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 
                   ε.  Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, 
πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα είδε θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα 
επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
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  ζη. Παξάβαζεο ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο 
Πξντφλησλ, ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ εηδηθψο νξηδνκέλσλ ζηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
 7. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία 
είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη 
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ  θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 
 8. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 
 
  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα πξντφληα δελ παξαδφζεθαλ 
κε επζχλε ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
 
 9. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε 
ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ ηνπ 414 ΓΝΑ (ΚΒΗΔ). 
 
 10. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 11. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη 
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 
ΚΔΜΥ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
 12. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, 
ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ 
ΚΔΜΥ απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην 
ΚΔΜΥ επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
 
 13. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, 
θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηνπ ΚΔΜΥ, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 2.000 Δπξψ. 
 
  γ. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ ΚΔΜΥ θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 
4235/14: 
 
   (1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ 
ακέζσο πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην 
ΚΔΜΥ. 
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   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα 
απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ή ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα (φπσο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ) ή δελ ηα παξαδψζεη 
θαζφινπ (ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο»), ηφηε ε Τπεξεζία 
δχλαηαη λα ηα αγνξάζεη ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Σν 
ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε 
ηαρζείζα πξνζεζκία, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. ε φιεο ηηο ελ 
ιφγσ πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ 
ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ 
ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη 
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε  ζρεηηθήο απφθαζεο 
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
 
 15. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Άξζξν 19ν   
Έλλνκε Πξνζηαζία24 

 
 1. Άζθεζε Δλζηάζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξηλ 
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο:  
 
  α. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 
ελζηάζεσο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 
 
  β. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθπγήο κε ηειενκνηνηππία (fax), 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ 
επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ 
πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.2672/98 θαη ηνπ 
άξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99. 
 
  γ. Ζ έλζηαζε θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ 
εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξηθή παξαδνρή 
ηεο έλζηαζεο. 
  
  δ. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο, ε νπνία 
δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ. 
 
  ε. Σν ΚΔΜΥ νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε 
πξνζεζκία (10) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο έλζηαζεο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, 
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο. 
 
  ζη. Γηα  ην  παξαδεθηφ  ηεο  άζθεζεο,  απαηηείηαη  (κε  ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 
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έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ήηνη δηαθφζηα  εευυρρώώ  

((220000,,0000  €€)),, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ ΚΔΜΥ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 
  δ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν.3886/10. 
 
 2. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ25: 
 
  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ 
ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 
ηνπ ΚΔΜΥ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 
απνθαζίδεη ην ΚΔΜΥ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ – 
Πξνζθπγψλ ηνπ ΚΔΜΥ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε 
νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

Άξζξν 20ν   
Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

 
 1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία26. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 
ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 
γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή 
ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε 
λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεξηνρψλ πνπ ζα ελεξγήζεη, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ θαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελήζεη 
θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή 
παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
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 5. Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ην ΚΔΜΥ, γηα θάζε ζεηηθή θαη 
απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη 
αλ πξνέξρεηαη. 
 
 6. Σν ΚΔΜΥ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ 
ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Σν 
ΚΔΜΥ δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ 
δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ ΚΔΜΥ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
αζρνιείηαη  κε ηελ πξνκήζεηα.  
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα 
Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο 
νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηνπ ΚΔΜΥ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ 
ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 
εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ 
έλαληη ηνπ ΚΔΜΥ σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, 
ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα 
Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη 
θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ 
δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ζα 
εμεηαζζεί απφ ην ΚΔΜΥ ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ην ΚΔΜΥ 
απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα 
αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην ΚΔΜΥ. 
 
 9. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 
απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 
ηνπ πξνκεζεπηή, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε 
γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΚΔΜΥ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 
ΚΔΜΥ δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο πξνκήζεηαο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΔΜΥ, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ 
ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία 
εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε 
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. 
ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 
Καιήο Δθηέιεζεο. 
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  11. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3414/05  (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 
 
 12. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 13. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο 
εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000,00€) ή 5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξντφλησλ, πιελ ΦΠΑ. 
 
                                            Άξζξν 21ν   

Αιιαγή ηνηρείσλ Πξνκεζεπηψλ 
 

 1. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε 
ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα δειψζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ζα 
πξέπεη ην ΚΔΜΥ λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
 
 2. ε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε λέν πξνκεζεπηή, ν 
πξψηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην ΚΔΜΥ, πέληε (5) εξγάζηκεο  εκέξεο  πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ απφ ην λέν πξνκεζεπηή. 
 
 3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αιιαγή ζπλεξγαδφκελνπ πξνκεζεπηή, ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηαο θαη ρσξίο λα ηίζεηαη ζε 
θίλδπλν ε Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ. 
 

Άξζξν 22ν   
Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

 
 1. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ Οδεγία ΔΔ 1441/2007, ζην άξζξν 14 ηεο ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
9697 (ΦΔΚ Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε 
θαηά θξίζε ηνπ ΚΔΜΥ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ) ηεο ελ ιφγσ δεκνζίεπζεο θαη ζχκθσλα κε 
ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ πεξί ειέγρσλ ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνχζαο. 
 
 2. Δηδηθά πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πεξί 
απνδνρήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ην αξκφδην πξνζσπηθφ 
κε δηαηαγή ηνπ ΚΔΜΥ ζα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ 
Τπνςήθηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Ο  Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 θαη ηα απνηειέζκαηα ζα αμηνινγνχληαη καδί κε ηα ππφινηπα 
δηθαηνινγεηηθά  ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ «δηθαηνινγεηηθψλ» γηα ηελ εηζήγεζε πεξί  
θαηαθχξσζεο. 
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 4. Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί ζα απαξηίδεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ 
 

Άξζξν 23ν   
Αλσηέξα Βία 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 
 
  α. Τπαηηηφηεηα ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
  β.  Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία 
πξνκήζεηαο  κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 2. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 
  
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ 
εξγαζηψλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.    
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα 
ηνπ  πξνκεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
 
  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην ΚΔΜΥ ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ 
δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ 
ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
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Άξζξν 24ν   
Τπεξγνιαβίεο27 

 
 1. Ωο ππεξγνιαβία νξίδεηαη ε εμ επαρζνχο αηηίαο ζχκβαζε κίζζσζεο 
έξγνπ, δηα ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ζχκβαζεο αλαιακβάλεη λνκηθέο δεζκεχζεηο 
έλαληη άιισλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ζπλδεφκελσλ κε ηνλ εξγνδφηε 
κε λνκηθφ δεζκφ θαη κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο 
πξνκεζεπηήο παξακέλεη κφλνο ππεχζπλνο γηα ην εθηεινχκελν απφ ηνλ 
ππεξγνιάβν κέξνο. Ζ ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη εξγνιάβνπ 
δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 681 επνκ. Αζηηθνχ Κψδηθα.  
 
 2. Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θχξην πξνκεζεπηή δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, θαζψο ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - εθηειέζεη κέξνο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ελψ ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα 
παξάζρεη – δηαζέζεη ζπγθεθξηκέλα αγαζά ζην ελ ιφγσ πιαίζην. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 
έγθξηζε ηνπ ΚΔΜΥ, λα αλαζέηεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη δεισζεί ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ. Ο ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη "εγθεθξηκέλνο" κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 10/03-09-2015 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ), κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΚΔΜΥ, φηαλ 
ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  
 
  α. Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαιακβάλεη αλά θαηεγνξία πξνκεζεηψλ, αληίζηνηρε κε ην 
πνζφ ηεο ζχκβαζεο Τπεξγνιαβίαο θαη  
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο, πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ππεξγνιάβνπ ζην έξγν έρεη γλσζηνπνηήζεη ζην ΚΔΜΥ ηε ζχκβαζε Τπεξγνιαβίαο.  
 
 5. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα 
ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ην ΚΔΜΥ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη 
ζπκβάζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί.  
 
 6. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, απνδεδεηγκέλεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ππεξγνιάβν/ππεξγνιάβνπο, πνπ 
έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζην ΚΔΜΥ θαη ε ζχκβαζε ζα ζπλερίδεηαη απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ λέν ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν ζπλεπηθνπξνχκελν απφ 
πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο/ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζή ηεο, 
κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔΜΥ. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΚΔΜΥ, ζα πξέπεη 
λα απνδείμεη ν πξνκεζεπηήο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ 
φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε 
θαηάιιεινο. 
 
 7. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
Ν.4412/16 απφ ππεξγνιάβνπο ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηηο 
αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. 
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 8. Πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16, ην ΚΔΜΥ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ 
Ν.4412/16, λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ην ΚΔΜΥ: 
   
  α. Απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 
ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ 
ππνρξεσηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη 
 
  β. Μπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη 
φηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 
 

Άξζξν 25ν   
Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα 

 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ 
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην ζχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην 
ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ 
θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 28/15, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 
ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β΄ 
1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Ν. 4155/2013. 

Άξζξν 26ν   
Γεκνζηφηεηα θαη Γηαθάλεηα 28 

 
 1. Σν ΚΔΜΥ ζα ελεκεξψλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, φινπο ηνπο 
ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε 
ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 
απνθάζηζαλ λα κελ αλαζέζνπλ ζχκβαζε γηα ηελ νπνία δεκνζηεχζεθε θαη λα 
αξρίζνπλ λέα δηαδηθαζία. 
 
 2. Καηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ ή 
πξνζθεξφλησλ, ην ΚΔΜΥ ζα γλσζηνπνηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή γξαπηήο αίηεζεο: 
 
  α. ε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ, 
 
  β.  ε θάζε απνξξηθζέληα πξνζθέξνληα, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζηηο δε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 
άξζξνπ 54, ηνπ Ν.4412/16 ζα αηηηνινγεί επίζεο ηελ απφθαζή ηεο πεξί κε 
ηζνδπλακίαο ησλ ιχζεσλ. 
 
  γ. ε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή 
πξνζθνξά, ην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή ή ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 3. Σν ΚΔΜΥ δχλαηαη λα απνθαζίδεη λα κε γλσζηνπνηήζεη νξηζκέλεο 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε 
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ησλ ζπκβάζεσλ, εάλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 
εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, λα είλαη αληίζεηε, θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 
ηξφπν, πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα 
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ή ηηο ζπλζήθεο 
ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 
 4. Σπρφλ έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο βαξχλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 5. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί – επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ 
παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή. 
 
 6. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 
δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ ε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
Άξζξν 27ν   

Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 
 
 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ΚΔΜΥ. 
 

Άξζξν 28ν   
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 29 

 
 1.  Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε30 ηεο ΓΗΚΔ (IV ΜΠ), ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
  α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο 
ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ 
ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο 
νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 
πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ηνλ αξρηθφ 
πξνκεζεπηή, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ 
αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή: 
 
   (1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο 
ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 
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   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ην ΚΔΜΥ. 
 
   (3) Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη 
ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. 
 
   (4) Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα 
απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 
έσο 221 ηνπ Ν.4412/16). 
 
  γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
   (1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ 
πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ην ΚΔΜΥ. 
 
   (2) Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
   (3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% 
ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3. 
 
 2. Λφγσ ηεο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππφςε 
πξνκήζεηαο (20.000,00 €), δελ απαηηείηαη επαιήζεπζε γηα ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο πνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 
 
 3. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
 
 4. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 1.δ., εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε 
ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 
 
  α. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη 
κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε 
ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή 
ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επηιέγε αξρηθψο ή ζα 
πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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  β.  Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο 
ζχκβαζεο ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε 
 
  γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο 
 
  δ.  Όηαλ λένο πξνκεζεπηήο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, 
ζπλεπεία: 
 
   (1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο 
κε ηελ πεξίπησζε 1.α. 
 
   (2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ πξνκεζεπηή, 
ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο 
απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην 
πιαίζην πξν πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, 
ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 
   (3) Πεξίπησζεο πνπ ην ΚΔΜΥ αλαιακβάλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ πξνκεζεπηή έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 
ηνπ Ν.4412/16. 
 
 5.  Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 2. 
 
 6. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί – επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ 
παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή. 
 

Άξζξν 29ν   
Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο31 

 
 1. Σν ΚΔΜΥ κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 
εθφζνλ: 
  α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν4412/16. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
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άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
 
  γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ 
ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
  
 2. Σν ΚΔΜΥ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 
θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 
3863/2010 (Α' 115). 
 
 3. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε :  
 

α. Πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ην ΚΔΜΥ. 
 
  β. Γηαηαγήο απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
 4. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί – επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ 
παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή. 
 

Άξζξν 30ν   
Δρεκχζεηα32 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, 
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε 
θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο 
εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα αλαιάβεη. 
 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί 
θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή 
εμάξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Ζ 
απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
 
 3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην 
ΚΔΜΥ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
 4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
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δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
 
 5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 
 6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 

Άξζξν 31ν   
Λνηπέο δηαηάμεηο 

 
 1. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε 
βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, 
δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν 
πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ. 
 
 2.  Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ν Ν.4235/14 («Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο 
ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, 
ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ»), ν Ν.4412/16 
[«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε, ε Καηαθχξσζε,  ε 
χκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ 
Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ 
ηα νπνία απνηεινχληαη. 
 
 3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη 
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην 
δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 4. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πξνθχπηνπλ 
αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ, ηφηε νη αιιαγέο απηέο ζα ππνβάιινληαη 
σο εηζεγήζεηο ζην ΚΔΜΥ, ε νπνία θαη ζα ηηο εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε ή ζα ηηο 
απνξξίπηεη. 
 
 5. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο 
πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην ΚΔΜΥ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
 6. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη 
απφ ηα ζηειέρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 
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 7. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε 
λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ ΚΔΜΥ. 
 
           8. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή 
αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο - ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ 
αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 
θχιια 1-4, εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρφλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα λα κλεκνλεχνληαη εκθαλψο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ηνπο. 
 
 9. Καλέλαο    ππνςήθηνο    πξνκεζεπηήο   δελ   κπνξεί   ζε   
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 
            
     10.  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ. 
 
 11. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί – επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ 
παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή. 
 
 12. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 13. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο 
εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000,00 €) ή 5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξντφλησλ, πιελ ΦΠΑ. 
 
 14. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 
δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ ε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016.  
 
  

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1»  Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «1» 
«2»  Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «2» 
«3»  Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «3» 
«4»  Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο «4» 
«5»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 
«6»  Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
«7»  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
12  Απγ 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600.163/76/9047/.774 

 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ «1» 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε 
κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 
παξ. 4Ν.1599/1986) 

 

    

Πξνο: ΚΔΜΥ 

Ο - Ζ (φλνκα) : | Δπψλπκν:   | 

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σφπνο γέλλεζεο:  

Αξηζ. Γειη. ηαπηφηεηαο :  

Σφπνο θαηνηθίαο: |                     | Οδφο: |                           | Αξηζ.:              Σ.Κ. 

Αξ. Φαμ:  | Γ/λζε Email:                 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
 1. Δπηζπκνχκε λα ζπκκεηέρνπκε ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο Νεξψλ – Αλαςπθηηθψλ – Υπκψλ καθξάο δηάξθεηαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ΚΔΜΥ θαη κε αξηζκφ Γηαθήξπμεο 3/2019. 
 
 2. Ζ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 
 
 3. Ζ εηαηξεία απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
 
 4. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο, γηα 
ηελ νπνία ππνβιήζεθε. 
 
 5. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο 
 
 6. Ζ εηαηξεία δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψπνπο 
κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνχο γηα 
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ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73 
 
 7. Ζ δηεχζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ φπνπ ζα γίλεηαη 
ε πξνπαξαζθεπή ησλ πξντφλησλ, είλαη ……………………………………………… 
………….. 
 
 8. Ζ εηαηξεία απνδέρεηαη ηνλ πξνέιεγρν θαη ηνλ έιεγρν - επηζεψξεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο, απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΚΔΜΥ, θαζψο θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντφληνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
 

Ναχπιην,  ………….2019 
Ο δειψλ (ππνγξαθή) 

 
 
Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα 
αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ 
ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
12  Απγ 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600.163/76/9047/.774  

 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ «2» 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε 
κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 
παξ. 4Ν.1599/1986) 

 

    

Πξνο: ΚΔΜΥ 

Ο - Ζ (φλνκα) : | Δπψλπκν:   | 

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σφπνο γέλλεζεο:  

Αξηζ. Γειη. ηαπηφηεηαο :  

Σφπνο θαηνηθίαο: |                     | Οδφο: |                           | Αξηζ.:              Σ.Κ. 

Αξ. Φαμ:  | Γ/λζε Email:                 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
 1. Δγψ πξνζσπηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ................................... (πξνέδξνπ 
ή δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 
 
  α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 
 
  β. Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, (θαζώο 
θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα). 
 
  γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε 
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ 
C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
  δ. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 
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ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 4 απηήο. 
 
  ε. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Ννεκβξίνπ 2005.  
 
  ζη. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,  
 
  δ. ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, αλαθνξηθά κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 2. Ζ εηαηξεία θαη εγψ πξνζσπηθά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
................................... (πξνέδξνπ ή δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ) δελ 
έρνπκε αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο καο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
  

Ναχπιην,…………….2019 
Ο δειψλ (ππνγξαθή) 

 
 
Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα 
αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ 
ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 12 Απγ 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600.163/76/9047/.774 

 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ «3» 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε 
κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 
παξ. 4Ν.1599/1986) 

 

    

Πξνο: ΚΔΜΥ 

Ο - Ζ (φλνκα) : | Δπψλπκν:   | 

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σφπνο γέλλεζεο:  

Αξηζ. Γειη. ηαπηφηεηαο :  

Σφπνο θαηνηθίαο: |                     | Οδφο: |                           | Αξηζ.:              Σ.Κ. 

Αξ. Φαμ:  | Γ/λζε Email:                 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ 
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: 
 
    (α) Ζ εηαηξεία δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρνπλ αλαζηείιεη νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ 
 
    (β) Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
 
    (γ) Γελ πθίζηαηαη γηα ην πξφζσπφ κνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
................................... (πξνέδξνπ ή δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ), 
θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24.  
     
    (δ) Γελ ππήξμε πξφηεξε ζπκκεηνρή κνπ θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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    (ε) Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο. 
 
    (ζη) Ζ εηαηξεία δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 
δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 74. 
  
 
 
 

Ναχπιην,………..….2019 
Ο δειψλ (ππνγξαθή) 

 
 
Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα 
αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ 
ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
 
   

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ «4» 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 

 Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε 
κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9 
παξ. 4Ν.1599/1986) 

 

    

Πξνο: ΚΔΜΥ 

Ο - Ζ (φλνκα) : | Δπψλπκν:   | 

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σφπνο γέλλεζεο:  

Αξηζ. Γειη. ηαπηφηεηαο :  

Σφπνο θαηνηθίαο: |                     | Οδφο: |                           | Αξηζ.:              Σ.Κ. 

Αξ. Φαμ:  | Γ/λζε Email:                 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
 1. Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο πιεξνχληαη πιήξσο ηα 
ειάρηζηα θξηηήξηα επηινγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 
αθνξνχλ: 
     
  α. Σελ θαηαιιειφηεηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ππφςε 
πξνκήζεηαο. 
    
  β. Σελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, θαζψο θαη 
θαηάιιειν επίπεδν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 
 
  γ. Σελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, φζνλ αθνξά 
αλζξψπηλνπο – ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε 
ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. 
 
 2. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη θσδηθνχο 
αξηζκνχο έγθξηζεο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 
 
 3. Ζ εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δπηκειεηήξην 
......................................................... κε αξηζκφ ΓΔΜΖ .................................. (Ή 
φπσο θαηά πεξίπησζε ηζρχεη γηα ηα εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 



 

 

Α-4-2 

κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016). 
 
 4. Ζ εηαηξεία έρεη εγθαηαζηήζεη ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα είλαη 
δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο, κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, 
ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ νδεγνχ 
πγηεηλήο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
 
 5.  Θα αλαιεθζεί άκεζα ε ππνρξέσζε ππνβνιήο, εληφο πέληε (5) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ,  απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016, θαηφπηλ 
πξνζθιήζεσο απφ ην ΚΔΜΥ. 
  

Ναχπιην,………..….2019 
Ο δειψλ (ππνγξαθή) 

 
 
 Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα 
αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ 
ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )                         Ζκεξνκελία έθδνζεο   
………………                        ΔΤΡΩ. …………………… 
 Πξνο: 
 ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ 
 ηξαηφπεδν «ΥΖ (ΜΥ) ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝ» 
 ΝΑΤΠΛΗΟ 
 2752023000 
 (Οδφο – Αξηζκφο – Σει.) 
 
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. .……  ΔΤΡΩ   ……….. 
 
 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα 
εγγπεηηθή επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ.   …………………(θαη 
νινγξάθσο) …………..……….. …….   
 
 ππέξ ηνπ: 
 
 (i) [ζε  πεξίπησζε  θπζηθνχ  πξνζψπνπ]:  (νλνκαηεπψλπκν,  
παηξψλπκν)  .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεχζπλζε) ........ ...............………………………………….., ή 
 
 (ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ......... 
.......................... 
...................................., ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ..................................... 
............………………………………….. ή 
 
 (iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ/λνκηθψλ 
πξνζψπσλ 
 
  α) (πιήξε επσλπκία) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................................... 
  β) (πιήξε επσλπκία) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .......................................... 
  γ) (πιήξε  επσλπκία) ....................................................................., 
ΑΦΜ:  ......................  (δηεχζπλζε) .......................................... 
(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ 
κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ 
θαιή εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ. ................. ζχκβαζεο “(ηίηινο ζχκβαζεο)”, ζχκθσλα  
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κε  ηελ  (αξηζκφ/εκεξνκελία)  ....................................................  Γηαθήξπμε ηεο 
ΚΔΜΥ/4ν ΔΓ. 
 
 Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 3  εκέξεο απφ ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ή κέρξηο φηνπ απηή καο 
επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε 
εγγπνδνζίαο καο.  
 
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε 
 
  

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 
 1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινχλ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ εκεδαπψλ θαη 
αιινδαπψλ ηνπ (ππφ)θαθέινπ κε ηίηιν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο».  
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο 
δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ 
απηνχο. 
 
 3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ 
απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 
  α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ 
Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ):  
 
   (1) ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
   (2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
   (3) Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν 
απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 
   (4) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. 
   (5) Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο 
ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 
  β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ): 
 

(1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 
θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 
(2) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 

αξκφδηα Αξρή. 
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 γ. Γηα  αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 
 
   (1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο 
ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην 
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 
δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
   (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 
θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη:  
 
    (α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 
    (β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ 
φξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη  απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
  δ. πλεηαηξηζκνί: 
 
   Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνχλ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ απηφλ. 
 
  ε. Δλψζεηο / θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά: 
 
   (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην 
θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  
 
   (2) Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην 
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξφζσπνο ηεο 
έλσζεο έλαληη ηνπ ΚΔΜΥ  θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 
 ΗΜΔΙΧΔΙ 
 
 1ε: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή νξηζκέλα 
απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο 
φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ 
κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ή, 
ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε, 
κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο 
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πξνκεζεπηήο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε 
ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο». 
 
 2ε: Πξνζθνξά Δλψζεσλ / Κνηλνπξαμηψλ: 
 
  Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή 
ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά 
ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 
ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 
 
  ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηψλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
 3ε: Οη Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειψο ή 
ζε Έλσζε πξνζψπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληφηεηα, 
απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζχκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ ηα αθφινπζα: 
 
  Η. πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
κεηνρψλ ηνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ή φηη απηφ δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην  
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή φηη πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην  θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη 
ε ππνρξέσζε απηή, θαζψο φηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρψξηα 
εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ 
Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 
 
  ΗΗ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ ζε απηνχο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 φπσο 
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 
θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05. 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
 12 Απγ 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 
Φ.600.163/76/9047/.774 

 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Ο ππνγεγξακκέλνο ............................ (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ...................... 
(Όλνκα Παηξφο) θάηνηθνο .................. (Πφιε, Υσξηφ) ................................... (Οδφο 
θαη αξηζκφο) ηει. ............................ πνπ εθπξνζσπψ ηελ ....................................... 
(Όλνκα Δηαηξείαο) ζαο γλσξίδσ ηα παξαθάησ: 
 
 α. Λάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ησλ ζπκθσληψλ 
θαη ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο ηνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, φπσο θαη 
ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο Γηαγσληζκνχο.  
 
 β. Πξνζθέξσ  ηελ  παξαθάησ έθπησζε % κε βάζεη ηηο ηηκέο (θαζαξή 
αμία) ρνλδξηθήο πψιεζεο ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο αλά είδνο, φπσο ζην 
παξαθάησ πίλαθα (παξάδεηγκα). 
 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ 
ΠΩΛΖΖ 

ΥΟΝΓΡΗΚΖ 
ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ  

% ΠΟΟΣΟ 
ΔΚΠΣΩΖ 

ΣΔΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ 

(ΚΑΘΑΡΖ 
ΑΞΗΑ) 

1 
Νεξφ 0,50lt (θπζηθφ 

κεηαιιηθφ λεξφ) 
1,00 € 50% 0,50 € 

 
   

                                                            Ναχπιην  .......................2019 
 
 
 

-Ο- 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
Τπνγξαθή θαη  

ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  

 
 



 
 

Β-5 

 

 
 

 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
12 Απγ 19 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  
Φ.600.163/76/9047/.774     

 
Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

(ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ) 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Αληηθείκελν  

 
1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV33: 15811300 - 9, 15811510 - 4, 15811511 - 1, 

15612500 - 6, 15810000 - 9, 15813000 - 0. 
 
 2. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα λεξνχ – αλαςπθηηθψλ – ρπκψλ καθξάο δηάξθεηαο, φπσο ζηελ 
Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο. 
 
 3. Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο 
πξνκήζεηαο, δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα, γηα ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα 
πξνβιεθζνχλ (δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε – αλάγθεο Κέληξνπ θιπ). Ζ 
εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε είθνζη ρηιηάδεο επξψ 
(20.000,00 €)  πεξίπνπ. 
 
 4. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κε κφλν θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή 
πψιεζεο ηνπ πξντφληνο (θαζαξή αμία πξντφληνο, άλεπ ΦΠΑ). 
 
                                               ΑΡΘΡΟ 2ν 

Πξναπαηηνχκελα – Πξνζφληα Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 
 
 Όπσο Άξζξν 5 Γεληθψλ Όξσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
Τπνρξεψζεηο Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ 

 
 1. Όπσο Άξζξν 20 Γεληθψλ Όξσλ θαη επηπιένλ ππνρξεψζεηο φπσο 
παξαθάησ: 
 
  α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε 

                                         
33

 Ν4412/16, Άξζξν 23, Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε νλνκαηνινγίεο ζην πιαίζην δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ «Κνηλνύ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο (CPV)», 

όπσο εγθξίζεθε κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) αξηζκ. 2195/2002 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Ννεκβξίνπ 2002, γηα ην θνηλό ιεμηιόγην γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο (L 340) 
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κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο – 
πνηληθέο ξήηξεο. 
 
  β. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο 
πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
  γ. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα εληφο νρεκάησλ , γηα ηα νπνία 
ζα δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα, λα είλαη θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε 
ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, λα δηαηεξνχληαη πάληνηε θαζαξά θαη λα 
απνιπκαίλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
  ε. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξακνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ζην Κέληξν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ‟ απηφ, γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα 
απαξαίηεηα δειηία εηζφδνπ απφ ην ΚΔΜΥ/2ν ΔΓ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 
 
 2. Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
  
 3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη 
αζηηθά) έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά 
ηελ είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδα. 
Γηα ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 4. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
 5. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 
ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ Κέληξνπ. 
 
 6. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 7. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο 
εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000,00€) ή 5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξντφλησλ, πιελ ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 4ν 
Πνηφηεηα Πξνζθεξνκέλσλ Δηδψλ – Έιεγρνο 

 
 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
  β. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε 
ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 
 
  γ. Η κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια 
νρήκαηα/κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ θαη λα δηαηεξνχληαη πάληνηε θαζαξά θαη 
λα απνιπκαίλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
 
  δ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 
Δκπνξίαο Πξντφλησλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 
 
  ε. Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία 
ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο 
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν (ΚΒΗΔ) ή 
ζε αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθφ 
 
   (2) Υεκηθή αλάιπζε 
 
   (3) Ηζηνινγηθή εμέηαζε 
 
  ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε 
είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ/ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
  δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη 
λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
 2. Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 
 
  α. Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα πξντφληα 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
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  β. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
 3. Λνηπά, φπσο Πξνζζήθε «2/Β» ησλ Δηδηθψλ Όξσλ (Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή). 
 
                                             Άξζξν 5ν 

Παξαγγειία – Παξάδνζε – Παξαιαβή Πξντφλησλ 
 
 1. Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη, ζηελ έδξα ηνπ 
Κέληξνπ, κε κέξηκλα θαη κεηαθνξηθά  κέζα  ηνπ  πξνκεζεπηή, ηα  νπνία  ζα  
πιεξνχλ  ηνπο φξνπο πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
  
 2. Οη παξαιεθζείζεο πνζφηεηεο ζα ειέγρνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή 
κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν.  
 
 3. Σα είδε, ζα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα πιεξνί ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο, φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ θαη ην νπνίν ζα 
πξέπεη: 
 
  α. Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε. 
 
  β. Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
  γ. Να δηαζέηεη άδεηα κεηαθνξάο ησλ δηαθηλνχκελσλ εθνδίσλ. 
 
 5. Σα είδε παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα είδε ζπζθεπαζίαο ζα ρξεψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ζηε παξαιακβάλνπζα Μνλάδα (ΚΔΜΥ/ Γρζε πζζηηίνπ). 
 
 6. Σα θελά ζπζθεπαζίαο ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ην Κέληξν (Γρζε 
πζζηηίνπ) θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ επφκελε δνζνιεςία. 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ ην Κέληξν πξνθαιέζεη θζνξά πέξαλ ηνπ 
θπζηνινγηθνχ ή απνιέζεη απηά, ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη ή λα θαηαβάιεη 
ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν απηψλ. 
 
 8. ε θάζε παξάδνζε πξντφλησλ ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν 
δειηίν απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ (1 αληίηππν δίδεηαη ζηε 
παξαιακβάλνπζα Μνλάδα θαη 1 παξακέλεη σο ζηέιερνο). Σα εθδηδφκελα δειηία 
ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν παξαιαβήο ηνπ Κέληξνπ (Γρζηε πζζηηίνπ 
κε ππνγξαθή θαη νλνκαηεπψλπκν).  
 
 9. Δλαπφθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΚΔΜΥ κε ηα εληεηαικέλα 
φξγαλά ηνπ, λα ειέγρεη νπνηεδήπνηε εθείλν θξίλεη ζθφπηκν ηελ πνηφηεηα ησλ 
εθνδίσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εμαθξίβσζε ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο. 
 
 10. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ησλ πξντφλησλ. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε 
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δε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ [Τ.Α 
Φ.800/87/131377/.1896 (ΦΔΚ1401 Β‟/6 Απγ 07). Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ 
πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ιφγσ θσιχκαηνο ή αξλήζεσο, 
ζα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ, απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ή ηνλ 
Ηαηξφ ή ηνλ θηελίαηξν θαη ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή, ηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδνο θαη ηνλ 
θηελίαηξν ή ηνλ ηαηξφ πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία. 
 
 11. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 
ζεσξεζεί κε απνδεθηή, ζα αληηθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο 
θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ ην ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο λα 
επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 12. Σν ΚΔΜΥ ζα θαηαζέηεη ηηο παξαγγειίεο ηνπ, ζηνλ πξνκεζεπηή, 
εγγξάθσο 1 - 4 εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. Οη πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ, 
ρσξίο θακηά εθ ησλ πξνηέξσλ δέζκεπζε.  
 

13. Αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ νη αξκφδηνη 
Γηαρεηξηζηέο ζα πξνβαίλνπλ ζε έγθαηξε παξαγγειία ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ 
ησλ ζπκβεβιεκέλσλ εηδψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη θαη ππνρξενχληαη λα 
παξαδψζνπλ ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα ηηο εκέξεο Γεπηέξα ή  Σεηάξηε ή 
Παξαζθεπή θαη ηα λσπά πξντφληα θαζεκεξηλά.   
 
 14. Ο πξνκεζεπηήο ή αληηπξφζσπφο ηνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη ηα  
πξαθηηθά παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο. 
 
 15. Ο πξνκεζεπηήο δηαηεξεί ηελ απνθιεηζηηθφηεηα θαη ππνρξενχηαη ζηνλ 
νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ Μνλάδσλ θαη λα θαιχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε πιήξσο ηηο 
αλάγθεο ηνπο ζηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 

Άξζξν 6ν 
Σερληθή Πξνζθνξά – Πξνδηαγξαθέο 

 
 Όπσο Πξνζζήθε «2/Β» Δηδηθψλ Όξσλ.  
                 

ΑΡΘΡΟ 7ν 
Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 

 
 1. Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο, γηα απμνκείσζε ησλ 
πνζνηήησλ έσο 30 %, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάιπςεο αλαγθψλ. 
 
 2. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή 
ησλ εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 
    

ΑΡΘΡΟ 8ν 
Παξαιαβή πκβαηηθψλ Τιηθψλ 

 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΜΥ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
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ζχκβαζεο θαη ηνπ παξφληνο, παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ν 
Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο 

 
 1. ηνλ πξνκεζεπηή απνθιείεηαη ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπ ελ φιν ή ελ κέξεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. 
 
 2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ην ΚΣ/ΓΤΒ κε θαηάζεζε 
ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ κεηά απφ έιεγρν ηεο δαπάλεο θαη εθθαζάξηζε ηνπ 
Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ.  
 

3. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ 
θαη ζεσξεκέλνπ απφ ηελ εθνξία, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε 
ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή.  
 

4. Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο αλά ηξίκελν ππν-
βνιήο απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη βεβαίσζε κε νθεηιήο - 
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ην ΗΚΑ.  
 

5. Οη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε: 
 

α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, 
κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζην ΚΔΜΥ. 
 
          β. Σν θφξν εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 2238/1994) επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο ησλ πξντφλησλ. 
 

      γ. Με ηα έμνδα δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο, απνζηνιήο ησλ 
δεηγκάησλ θαζψο θαη ηελ εμφθιεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

 
      δ. Γηα ηα εθφδηα, πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ζπζζίηην θαη 

γηα ηελ θάιπςε ινηπψλ αλαγθψλ ηνπ ΚΔΜΥ (π.ρ. δεμηψζεηο), ν 
πξνκεζεπηήο επηπιένλ ζα επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο φπσο παξαθάησ: 

 
             
                   (1) Έσο ρίιηα (1.000€) επξψ, δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 4,15816%, αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

        
                         (α) Μ.Σ.: 4% 
             (β) Υαξηφζεκν: 0,0818% 
         (γ) ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ: 0,01636%.    

(δ) ΑΔΠΠ: 0,06%.  
 

 



 
 

Β-11 

 

   (2)  Πνπ ηζνχηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1.000€) επξψ, 
δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 4,23068%, αλαιχνληαη σο εμήο: 

             
              (α) Μ.Σ.: 4% 
              (β) ΔΑΑΓΖΤ: 0,07% 
              (γ) Υαξηφζεκν: 0,0839% 
           (δ) ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ: 0,01678%.    

(ε) Α.Δ.Π.Π.: 0,06%.    
 

ΑΡΘΡΟ 10ν 
Λνηπνί Όξνη 

          
 1.  ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ απφ ηα 
θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή άιια αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΖ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ παξαζθεπαζηή. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή ηα άιια 
αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην Γ.Υ.Κ. ή άιιν θαηάιιειν 
εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
 3. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ 
ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ 
απηή πνπ παξαδφζεθε ηειηθά. 
                
 4. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ  ην  πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε  πεξίπησζε  πνπ 
ππεξεζηαθνί - επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ  ηελ  παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή 
δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή.  
 
 5. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 6. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 7. Ο ηειεπηαίνο/νη κεηνδφηεο/εο νθείιεη/νπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο 
εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ επξψ (1.000,00 €) ή 5% 
επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ πξντφλησλ, πιελ ΦΠΑ. 
 
 8. Σν ΚΔΜΥ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί – επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ ηελ 
παχζε ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί απφ πξντζηάκελε αξρή. 
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 9. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε 
δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ ε ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 10. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ – 
αζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν αζηηθφο 
θψδηθαο. 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Πίλαθαο Δηδψλ γηα Πξνκήζεηα 
«2» Σερληθή Πξνδηαγξαθή 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Β-13 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
12  Απγ 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ „‟1‟‟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600.163/76/9047/.774 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΓΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
 

Α/Α ΔΗΓΟ  ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1.  Νεξφ 0,50 lt (θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ)  

2.  Νεξφ 1,5 lt (θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ)  

3.  Υπκφο καθξάο δηάξθεηαο πνξηνθάιη 250ml  

4.  Υπκφο καθξάο δηάξθεηαο λέθηαξ πνξηνθάιη 250ml  

5.  Υπκφο καθξάο δηάξθεηαο θνθηέηι 250ml  

6.  Αλαςπθηηθφ πνξηνθαιάδα ζπζθεπαζία 330ml  

7.  Αλαςπθηηθφ βπζηλάδα ζπζθεπαζία 330ml  

8.  Αλαςπθηηθφ ιεκνλάδα ζπζθεπαζία 330ml  

9.  Αλαςπθηηθφ γθαδφδα ζπζθεπαζία 330ml  

10.  Αλαςπθηηθφ ζφδα ζπζθεπαζία 330ml  

11.  Αλαςπθηηθφ Coca - cola ζε κεηαιιηθφ θνπηί 330ml  

12.  Αλαςπθηηθφ Pepsi - cola ζε κεηαιιηθφ θνπηί 330ml  

13.  Αλαςπθηηθφ Coca - cola ζε πιαζηηθφ κπνπθάιη 500 ml  

14.  Αλαςπθηηθφ Pepsi - cola ζε πιαζηηθφ κπνπθάιη 500 ml  

15.  Σζάη ζπζθεπαζία 330ml  

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
 
1. Δίλαη δπλαηφλ αλάινγα επνρήο λα δεηεζνχλ θαη άιια είδε.   
2. Πξνζθνξά γηα κεκνλσκέλν είδνο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή. 
 
 
 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Β-14 

 

 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 
4ν  ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
12  Απγ 19 

ΠΡΟΘΖΚΖ „‟2‟‟ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ.600.163/76/9047/.774 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 
 1. ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
  
  α. Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
  β. Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίεο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ (ΓΗΔΠΠΤ) (ΤΑ Α2-718/2014). 
 
  γ. Καλνληζκφο (ΔΚ) 2073/2005 «Πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ 
γηα ηα ηξφθηκα». 
 
  δ. Καλνληζκφο (ΔΚ) 2074/2005 «Θέζπηζε κέηξσλ εθαξκνγήο γηα 
πξντφληα βάζεη ηνπ 853/2004/ΔΚ». 
 
  ε. Καλνληζκφο (ΔΚ) 1169/2011 «Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο» 
 
    2.      ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΔΡΟΤ – ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ – ΥΤΜΧΝ ΜΑΚΡΑ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
   
            χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔ/ΓΔΜ.  
 
 
 

 Αλρεο (ΤΗ) Υξήζηνο Γεκνβαζίιεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΤΠΟΓΗΟΗΚΖΣΖ 

  
  

Αιρηαο (ΜΥ) ηαχξνο Μνιέο  
Βνεζφο 4νπ ΔΓ  

 
   
 


