
ΠΡΟ:     ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
    ΑΓΑ: 
                     ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ   
               Πίλαθαο Απνδεθηώλ    ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΧΝ ΑΡΣΑ 
                  4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
    Σειέθ.(Δζση.): 6111 
ΚΟΙΝ:           Φ.900/48/6710 
                .841 
    Άξηα, 17 Aπγ  18 
                                                                             πλ: Γπν (2) 
ΘΕΜΑ: Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Πιεηνδνηηθνύ   Γηαγσληζκνύ  Αλάδεημεο  
 Πιεηνδόηε Δλνηθηαζηή γηα ηελ Δγθαηάζηαζε Απηνκάησλ Πσιεηώλ 
 Φπρξώλ – Εεζηώλ Ρνθεκάησλ, Αλαςπθηηθώλ-Νεξνύ θαη λάθ γηα  
 Κάιπςε Αλαγθώλ ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεύζεσο 
 Νενζπιιέθησλ Άξηαο       
  
ΧΕΣ.: α.  Σν Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο  
       Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.»(ΦΔΚ 251Α΄/70) 
  β.  Σν Ν. 1400/73 «Πεξί κε Υξεζηκνπνηήζεσο σο άκεζνπο ή  
       εκκέζνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο κόληκνπο ζηελ Δθεδξεία  
       Αμησκαηηθνύο ησλ ηξηώλ Κιάδσλ ησλ Δ.Γ.» 
  γ.  Σν Ν. 2741/99 «Πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ θαη  
       Άιιεο Ρπζκίζεηο Αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» 
  δ. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 487/00 (ΦΔΚ 1219Β΄) «Πεξί   
       πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ»ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 93/43  
       ΔΟΚ 
  ε.  Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 15523/06 (ΦΔΚ 1187 Β΄)  
       «Ρύζκηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ δηαδηθαζία Καηάζρε- 
                 ζεο-Γέζκεπζεο-Απόζπξζεο/αλάθιεζεο ηξνθίκσλ»          
  ζη. ΦΔΚ 999Β/20-6-07 
  δ.  Σν Ν.4270/14 (ΦΔΚ Α΄143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξη- 
       ζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ)- 
      Γεκόζην Λνγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
    ε.  Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,  
       Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014 
      /24/ΔΔ)»  
 

            1. Αθνύ ιάβακε ππόςε ηα ζρεηηθά, 
 

διακηρύζζουμε 
 

  ζπλνπηηθό Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε βάζε έγγξαθεο 
ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην  
Παξαξηήκα «Α»  γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδόηε ελνηθηαζηή γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ηξηώλ Απηνκάησλ Πσιεηώλ Φπρξώλ – Εεζηώλ Ρνθεκάησλ, Αλαςπθηηθώλ - 
Νεξνύ θαη λάθ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Κέληξνπ 
Δθπαηδεύζεσο Νενζπιιέθησλ Άξηαο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (01) έηνπο 
κε δηθαίσκα κνλνκεξνύο παξάηαζεο έμη (6) κελώλ θαη ελόο (1) επηπιένλ 
ηξηκήλνπ κε ζπλαίλεζε θαη ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ κεηά από θνηλή 
ζπλαίλεζε Τπεξεζίαο θαη Μηζζσηή.   
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 2. Χο θαηώηεξε απνδεθηή ηηκή εθθίλεζεο επί ηνπ κεληαίνπ 
κηζζώκαηνο γηα θάζε απηόκαην πσιεηή, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ πελήληα επξώ 
(50,00€).    
 
 3. Δθηηκώκελν ειάρηζην εηήζην πνζό ελνηθίνπ ηα ρίιηα νθηαθόζηα 

επξώ (1800, 00 €).  
 
 4. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 06 επ 2018 ημέρα Πέμπηη 
και ώρα 10:00 ζην ρώξν ηνπ 4Οπ Γξαθείνπ ηνπ ΚΔΝ Άξηαο ελώπηνλ 
επηηξνπήο πνπ ζα νξηζζεί  κε δηαηαγή ηεο Μνλάδνο. 
 
 5. Οη Γεληθνί θαη Δηδηθνί όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ όπσο ζην   
Παξάξηεκα «Α» θαη θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο 
ησλ δηαγσληδόκελσλ. 
 
 6. Ζ παξνύζα δηαθήξπμε λα δεκνζηεπζεί, ζηνλ ηζηόηνπν   
«Γηαύγεηα» θαη «Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.»   
 
 7. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, 
παξαθαινύληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ επξεία θνηλνπνίεζή ηεο. 
  
 8. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ΚΔΝ Άξηαο/4Ο 
Γξαθείν ζην ηειέθσλν 26810 27236 (Δζση.:6111), fax: 2681 0 26062, email: 
ken-artas-gep@army.gr.            
            
       Άλρεο (ΠΕ) Φώηηνο Καξακπάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γ η ν η θ ε η ή ο 
 
 
Λγόο (ΠΕ) Γεώξγηνο Φηιίππνπ 
    Γληήο 4νπ Γξαθείνπ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθνί – Δηδηθνί Όξνη πκθσληώλ Γηαγσληζκνύ, γηα ηε ύλαςε 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
«Β»   Τπόδεηγκα ύκβαζεο. 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΚΔΝ ΆΡΣΑ/4ν ΓΡ. 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/Γ3 
8 Μ/Π ΣΑΞ/4ν ΔΓ - ΓΟΗ 
ΓΖΜΟ ΑΡΣΑΗΧΝ 
ΔΜΠΟΡΗΚA ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΑ ΑΡΣΑ – ΠΡΔΒΔΕΑ –
ΘΔΠΡΧΣΗΑ - ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΑΔΑ: ΨΟ1Ξ6-Α7Ω



. / . 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ 
                                                                                ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΧΝ ΑΡΣΑ 

ΠΑΡΑΡTΖΜΑ «A» ΣΖ ΓΓΖ                  4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
Φ.900/48/6710/.841         17 Απγ 18 

 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ 

ΣΟ ΚΔΝ ΑΡΣΑ 
 
 

Άξζξν 1. Αλαζέηνπζα Αξρή θαη Αληηθείκελν ύκβαζεο 
 
 1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

Δπσλπκία ΚΔΝ ΆΡΣΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΣΡΓΟ «ΣΥΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΔΡΖ»  

Πφιε Άξηα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο ΣΚ 47100 

Σειέθσλν 2681027236 

Φαμ 2681026062 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  ken-artas-gep@army.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Λγνο (ΠΕ) Γεψξγηνο Φηιίππνπ 

 
2. Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ 

 
  α.   Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε εθκίζζσζε ρψξσλ γηα 
εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε ηξηψλ (03) απηφκαησλ κεραλεκάησλ πψιεζεο 
Φπρξψλ – Εεζηψλ Ρνθεκάησλ , Αλαςπθηηθψλ – Νεξνχ θαη λάθ ζην 
ηξαηφπεδν Σαγκαηάξρε Κσλζηαληίλνπ ΒΔΡΖ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, κε θαηαβνιή κηζζψκαηνο απφ ηδηψηε. 
 
  β.   Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, κε δηθαίσκα 
κνλνκεξνχο παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο επηπιένλ γηα έλα (01) 
εμάκελν θαη ελφο (01) ηξηκήλνπ χζηεξα απφ θνηλή έγγξαθε απνδνρή θαη ησλ 
δχν κεξψλ (Μνλάδαο - Πξνκεζεπηή). 
 
  γ.   Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηελ πςειφηεξε ηηκή κηζζψκαηνο. 
 
  δ. Σα πξνο πξνκήζεηα κεραλήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηνπο 
αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 
42933000-5 
 

      ε.  Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
3.150,00 επξψ γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο (21 κήλεο) 
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      ζη. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε λα δεκνζηεπζεί, ζηνλ ηζηφηνπν   
«Γηαχγεηα» θαη «Κ.Ζ.Μ.ΓΖ».   
 

 3. Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  
 
      Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθή θαη 
νηθνλνκηθή) ζην ΚΔΝ ΆΡΣΑ/4ν Γξαθείν, ηξαηφπεδν Σρε Κσλζηαληίλνπ 
Βεξζή, ΣΚ 47100, ηειέθσλν: 2681027236, (email: ken-artas-gep@army.gr 
fax: 2681026062)  είλαη ε 06 επ  2018 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 10:00. 

Άξζξν 2. Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

α. Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, 
αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην 
αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
 

 β. Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο 
αιιαγέο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 
 

2. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή 
δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ 
απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

Άξζξν 3. Γιώζζα 

 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 
 
Άξζξν 4. Δγγπήζεηο 

 
 1.  Γελ απαηηείηαη ε  θαηάζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  
 

2. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη λα 
πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή  ηεο ζχκβαζεο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε 
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αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ επξψ (200,00 €), φπσο ην Τπφδεηγκα ηεο 
Πξνζζήθεο «1/Α». 
 
 3. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ ή λα είλαη δχν (2) µήλεο 
µεγαιχηεξνο απφ ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, θαη ηπρφλ 
παξαηάζεσλ απηήο θαη ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο ηνπ πξνκεζεπηή. Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο φπσο θείκελε λνκνζεζία. 
 
 4.     ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο ζα θαηαπέζεη ζην ΣΔΘΑ σο πνηληθή ξήηξα. 
 
Άξζξν 5. Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο 
 
 1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 
α.  Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

 
  β.  Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

 
γ.  Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην 

βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
 

δ.  ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 
           2.    Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο   
 
           3.     ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  
 
Άξζξν 6. Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 
 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 
θαη ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί 
θνξείο πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην θαηά ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 
4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
(Β/3698/16-11-2016), ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο νδεγίεο πνπ 
αλαγξάθνληαη επ’ απηνχ,  ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, 

ΑΔΑ: ΨΟ1Ξ6-Α7Ω



A - 4 

./. 

κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. εκεηψλεηαη φηη επηπιένλ νδεγίεο γηα ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ηελ Απφθαζε 158/2016 ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ (ΦΔΚ Β’ 3698/16-11-2016). Σν ππφςε ΣΔΤΓ εηδηθά 
πξνζαξκνζκέλν γηα απηφ ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο είλαη ζπλεκκέλα έγγξαθα 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Άξζξν 7. Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 
 1. Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 

 α. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, ζηε Μνλάδα ζχκθσλα κε 
ηε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ή θαη γηα κέξνο ηνπο ή θαη επηπξφζζεηεο (ππφ 
ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο). 
 

 β. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  
 
  γ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
 

 2. Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
 

     α.     Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλνπο 
ππνθάθεινπο, φπσο παξαθάησ:  
 

 (1) Έλαο (1) ππνθάθεινο  µε  ηελ έλδεημε  «Γηθαηνινγεηηθά  
πµµεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνξξίςεσο 

 
  (α)  Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην 

Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «2/Α», ππνγεγξακκέλν θαηά ηα πξνβιεπφκελα θαη 
ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα επ’ απηνχ θαζψο θαη ηηο 
νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε 161/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ 
(Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15) θαη ζηελ Απφθαζε 3/24-01-2018 ηεο ΔΑΑΓΖΤ 
(Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23). 

 
      (β)   Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (Σερληθή 
Πξνζθνξά), σο αθνινχζσο: 
 
     1/ Καηάζηαζε κε ηα πξντόληα πνπ ζα 
δηαηίζεληαη κέζσ ησλ απηόκαησλ κεραλεκάησλ πώιεζεο θαη ηνπο 
πξνκεζεπηέο από ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη/ παξαζθεπάδνληαη, 
ππνγεγξακκέλε φπσο θαη ην ΣΔΤΓ. (Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε κέζσ 
απηνκάησλ πσιεηψλ, πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο, πνπ 
δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί κέζσ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη δελ έρνπλ 
αμηνινγεζεί απφ ηελ ηξ. Τπεξεζία) 
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           2/ Έγγξαθε δήισζε πηζηόηεηαο CE ησλ 
κεραλεκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θνηλνηηθέο Οδεγίεο ΚΤΑ 
16717/5052/94 (ΦΔΚ 992 Β’- άξζξν 2). 
 
   (2) Έλαο (1) ππνθάθεινο µε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» πνπ ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνξξίςεσο ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη σο: 

 
         (α)  Πξνζθεξφκελν πνζό κηζζώκαηνο αλά κήλα ην 
νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξν από ην πνζό ησλ πελήληα επξώ  
(50,00 €) κεληαίσο αλά κεράλεκα. Σνλ κηζζσηή βαξαίλεη θαη ην πνζό ηνπ 
ραξηνζήκνπ 3,6%. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο θαη ηα 
έμνδα πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη δηαξξχζκηζε 
ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα  Απηφκαηα Μεραλήκαηα Πψιεζεο 
(παξνρέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δηαθνπηψλ αζθαιείαο, δηαξξνήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη ινηπέο επηζθεπέο). 

 
       (β)  Πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε είδνο φπσο ν 

παξαθάησ πίλαθαο. 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 

 

 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ ΑΝΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 

 

 
…………….επξψ 

 

 
ΔΙΓΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΔ ΠΩΛΗΗ 

 

Α/Α ΔΙΓΗ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Κξνπαζάλ Γηάθνξα (50-75 γξ.) 0,50€  

2 Κέτθ-Μπηζθφηα Γηάθνξα (30 γξ.) 0,30€  

3 Γθνθξέηεο Γηάθνξεο (60-70 γξ.) 0,70€  

4 Μπηζθφηα Γεκηζηά Γηάθνξα (85 
γξ.) 

0,80€  

5 Μειφπηηα-Κεξαζφπηηα (90-100 
γξ.) 

0,80€  

6 SOFT KING ALLATINH (45 γξ.) 0,50€  

7 νθνιαηνεηδή Γηάθνξα (38-62 γξ.) 0,80€  

8 Γθνθξέηεο Γηάθνξεο Μηθξέο (28-
38 γξ.) 

0,40€  

9 Κξάθεξ αθνπιάθη (40-45 γξ.) 0,60€  

10 Μπάξεο Γεκεηξηαθψλ (24-32 γξ.) 0,50€  

11 νθνιάηεο Μεγάιεο Γηάθνξεο (90-
100 γξ.) 

1,30€  
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12 ηηγκηαίνο Νέα Καθέ (Φπρξφο-
Θεξκφο) 100 ml 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

13 Αλαςπθηηθά φισλ ησλ ηχπσλ 330 
ml 

0,70€  

14 Δκθηαισκέλν λεξφ 500ml 0,30€  

15 Φπζηθνί Υπκνί δηάθνξνη 250 ml 0,70€  

16 Ρφθεκα νθνιάηαο 100 ml (ζεξκφ 
– ςπρξφ) 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

17 ηηγκηαίνο θαθέο ESPRECCO-
CAPUCCINO 100 ml (Θεξκφο – 
Φπρξφο) 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

18 Ρφθεκα Σζάτ 100 ml (Θεξκφ-
Φπρξφ) 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

 
 
  β. Οη παξαπάλσ ππνθάθεινη ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο, ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν λα 
αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», ηεο παξαθάησ κνξθήο:  
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  γ.    Πξνζθνξέο πνπ ζα ιεθζνχλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
άιισλ πξνζθνξψλ, δε ζα ιακβάλνληαη ππφςε έζησ θαη αλ ηαρπδξνκήζεθαλ 
έγθαηξα. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
παξαδίδνληαη ζην 4ν Γξαθείν ηεο Μνλάδαο γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

 
       δ.  Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ 
μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά ή ζε απαηηνχµελν ζηνηρείν απηήο, νπνηαδήπνηε 
δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξαµµέλε θαη 
µνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξµφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, µνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ 
δηφξζσζε ή πξνζζήθε. 
 

       ε. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 
πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα  κε ην ΣΔΤΓ ηεο 
παξνχζαο, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ 

Πξνζθνξά 
 

Δκπνξηθή ΑΔ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ –ΣΚ-ΠΟΛΖ 

                                                     ΠΡΟ : 
                                                   Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ 

ηνπ ΚΔΝ ΆΡΣΑ γηα ηελ Δγθαηάζηαζε θαη Δθκεηάιιεπζε 

Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Πψιεζεο  
Αξηζ. Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ  …………../2018 

                                                   Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: ……….2018 
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κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη 
νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ Μνλάδα ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν 
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζεο 
 
  ζη. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο 
Μνλάδαο 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. 
 
 
Άξζξν 8. Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ. 
 
 Οη πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ, ηζρχνπλ κέρξη ηε ιήςε απφθαζεο 
απφ ηελ Μνλάδα γηα ηελ αλάζεζε θαη νπσζδήπνηε κέρξη εθαηφλ είθνζη (120) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
 
 
Άξζξν 9. Σύπνη θαη αξηζκόο απηόκαησλ πσιεηώλ πνπ δύλαηαη λα  
ηνπνζεηεζνύλ ζηε Μνλάδα.  
 
 1. ην ηξαηφπεδν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο (3) Απηφκαηνη Πσιεηέο   
(Αλαςπθηηθψλ – Νεξψλ, Φπρξψλ – Εεζηψλ ξνθεκάησλ θαη Υπκψλ – 
νθνιαηνεηδψλ - λάθ).  
 
 2. Απηφκαηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ κεγάινπ νξίνπ ζπληεξήζεσο: 
 
 α.   Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάζεζε εηδψλ θπιηθείνπ κε φξην 
δσήο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 4 εκέξεο. πλήζε πξντφληα πνπ ππνδέρνληαη είλαη 
δηάθνξνη ηχπνη θξνπαζάλ, είδε θέηθ, δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα θ.ιπ. 
 
 β.   Γχλαηαη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ςχμεο, φπσο εθείλνη ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
 
  γ.  Σα πξντφληα θέξνπλ αηνκηθή ζπζθεπαζία θαη ζα πξέπεη λα 
ελαξκνλίδνληαη κε φιεο ηηο δηαηάμεηο θαη απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ/Έθδνζε 7ε. 
 
 δ.  Πξνέιεπζε πξντφλησλ – δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΟ1Ξ6-Α7Ω



A - 8 

./. 

 3. Απηφκαηνη πσιεηέο ξνθεκάησλ- αλαςπθηηθψλ - ρπκψλ 
ηππνπνηεκέλεο κνξθήο. 
 
 α.  Υξεζηκνπνηνχληαη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ δηάζεζε 
ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε ζπζθεπαζία 
πιαζηηθήο, αινπκηλέληαο ή tetrapac θηάιεο. 
 
  β.  Γηαζέηνπλ ζχζηεκα ςχμεο ζε πεξηνρή 0ν κε +3ν C. 
 
  γ.  Γχλαληαη λα είλαη απηφκαηνη πσιεηέο ακηγνχο είδνπο 
πξντφλησλ (έλα πξντφλ ζε θάζε απηφκαην πσιεηή) ή πσιεηέο κε δπλαηφηεηα 
πνιιαπιήο επηινγήο. 
 
  δ.   Δθφζνλ νη παξαπάλσ απηφκαηνη πσιεηέο ζεξβίξνπλ 
αλαςπθηηθά ζε ρχδελ κνξθή (draft), ηα θχπειια ζεξβηξίζκαηνο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ (άξζξα 21, 22 θαη 24). 
      
 4. Σα δηαηηζέκελα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε ζηε 
Μνλάδα κε αηνκηθή ζπζθεπαζία, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά επηζεκάλζεηο κε ηηο 
παξαθάησ ελδείμεηο: 
  
   α.    Δπσλπκία Βηνκεραλίαο ή Βηνηερλίαο. 
 

β.    Ολνκαζία θαη ζχλζεζε πξντφληνο. 
 
   γ.     Βάξνο πξντφληνο. 

 
δ.     Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 

 
                   ε.  Σξφπνο ζπληήξεζεο ηνπ πξντφληνο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ. 
 
  ζη.   Οη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο ζα είλαη επαλάγλσζηεο θαη ζα είλαη 
έληππεο, επί ηεο ζπζθεπαζίαο, είηε ζε εηδηθέο απηνθφιιεηεο εηηθέηεο, 
θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απνθφιιεζεο ηνπο, 
λα επηθέξεη θαηαζηξνθή ηεο ζπζθεπαζίαο. 
  
  δ.  Οη ζπζθεπέο απηνκάησλ πσιεηψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ 
ηελ νπηηθή επαθή γηα ην πξντφλ πνπ δηαζέηνπλ, θαζψο θαη λα εμαζθαιίδνπλ 
ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο. 
 
                ε.  Απαγνξεύεηαη ε δηάζεζε κέζσ απηόκαησλ πσιεηώλ, 
πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από πξνκεζεπηέο, πνπ δελ έρνπλ γίλεη 
απνδεθηνί κέζσ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί από 
ηελ ηξ. Τπεξεζία. 
 
 5. Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ζην 
ηξαηφπεδν, ζα θαζνξηζζεί θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ηνπ πιεηνδφηε θαη ηνπ 4νπ 
Γξαθείνπ ηεο Μνλάδαο θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γηνηθήζεσο. Ο αξηζκφο ησλ 
απηνκάησλ πσιεηψλ κπνξεί λα απμεζεί  αλάινγα κε ηελ αχμεζε ησλ 
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αλαγθψλ, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ησλ αξηζκψλ θαη ηνπ ηχπνπ ησλ 
απηφκαησλ πσιεηψλ (ξνθεκάησλ – ηξνθίκσλ θιπ) κεληαίν κίζζσκα, κεηά 
απφ ζπλελλφεζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ηελ Μνλάδα. O πξνκεζεπηήο θαηφπηλ 
έγγξαθεο αηηήζεσο θαη εγθξίζεσο απφ ηε Μνλάδα, κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηα 
κεραλήκαηα ζε άιιν ρψξν εληφο ηνπ ηξδνπ, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ.   
 
Άξζξν 10. Πξνδηαγξαθέο Δκπνξεπκάησλ 

 
   1. Ζ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
παξαζθεπή φισλ ησλ ξνθεκάησλ (ςπρξψλ – ζεξκψλ), αλαςπθηηθψλ, ρπκψλ, 
αθεςεκάησλ θιπ, πνπ δηαηίζεληαη ζα είλαη άξηζηε ε δε ζχζηαζε θαη ην 
ειάρηζην βάξνο απηψλ θαζνξίδεηαη φπσο παξαθάησ: 
 
    α. Νεο θαθέ θαη ESPRECCO - CAPUSSINO αλα 100 ml 
παξαζθεπαζκέλνπ ξνθήκαηνο (δεζηφο ή θξχνο) 
 
                               (1) Μέηξηνο :θαθέο 2 γξακ., Εάραξε 10 γξακ., (κε 
απφθιηζε 1-10%)          
 
           (2) Γιπθφο: θαθέο 2 γξακ., Εάραξε 20 γξακ., (κε απφθιηζε 
1-10%)          
 
     β.   νθνιάηα  αλα 100 ml παξαζθεπαζκέλνπ ξνθήκαηνο 
(δεζηή  ή θξχα) 
 
           (1) Μέηξηα :νθνιάηα 10 γξακ., Εάραξε 10 γξακ., (κε 
απφθιηζε 1-10%)          
 
           (2) Γιπθηά: νθνιάηα 10 γξακ., Εάραξε 15 γξακ., (κε 
απφθιηζε 1-10%)  
 
     γ.    Σζάτ   αλα 100 ml παξαζθεπαζκέλνπ ξνθήκαηνο (δεζηφ  ή 
θξχν) 
 
           (1)   Μέηξην :Σζάτ 10 γξακ., Εάραξε 10 γξακ., (κε 
απφθιηζε 1-10%)          
 
           (2)  Γιπθφ:  Σζάτ 10 γξακ., Εάραξε 20 γξακ., (κε απφθιηζε 
1-10%)  
   

 2. Ζ παξαπάλσ θαζνξηδφκελε ζχζηαζε πξέπεη λα παξακέλεη 
ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο, δχλαληαη δε λα ειέγρεηαη απφ 
ηελ Yπεξεζία κε αηθληδηαζηηθέο δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 
 
 3. Σα ηππνπνηεκέλα αλαςπθηηθά ζα είλαη ηεο ζπλήζνπο  
ζπζθεπαζίαο ησλ θπηίσλ αινπκηλίνπ ησλ 330 ml πνπ θπθινθνξνχλ ζην 
εκπφξην θαη ζα είλαη ηα παξαθάησ: 
 
   (α)  Αλαςπθηηθά ηχπνπ cola. 
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   (β)  Πνξηνθαιάδα κε αλζξαθηθφ. 
 
   (γ)  Πνξηνθαιάδα ρσξίο αλζξαθηθφ. 
 
   (δ)  Λεκνλάδα – γθαδφδα κε αλζξαθηθφ. 
 
   (ε)  φδα. 
 
           (ζη)  Λεκνλίηα.  
 
 4. Σα εκθηαισκέλα λεξά ζα είλαη ηεο ζπλήζνπο ζπζθεπαζίαο ησλ 
πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ ησλ 500 ml,  ηα νπνία θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην. 
 
 5. Όια ηα  ηππνπνηεκέλα πξντφληα, ζα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλα  θαηά ISO ή HAACP θαη λα  αλαγξάθεηαη επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.        
 
 6. Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ξνθεκάησλ εθηφο απφ ηηο θαηάιιειεο 
πξψηεο χιεο επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νπζηψλ πνπ θαηνλνκάδνληαη 
ζην άξζξν 148 παξ. 5γ ηνπ θεθ. XIV ηνπ ΚΣΠ. αλ γιπθαληηθή χιε ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε δάραξε απαγνξεπκέλεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
νπνηαζδήπνηε άιιεο γιπθαληηθήο χιεο. 

 
Άξζξν 11. Λόγνη Απνθιεηζκνύ- Απόξξηςεο Πξνζθνξώλ- Κξηηήξηα 
Δπηινγήο.  

 
1. Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 
 α. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 
  (1) Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
 
    (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42). 

 
 (β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 

ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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 (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 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 Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 
(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, γηα 
ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 
ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 
215). Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 
ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. ηηο πεξηπηψζεηο 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 
θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. ηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε 
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε 
ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 
   β.   Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

 
     (1) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
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δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  
ή ηελ εζληθή λνκνζεζία (Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε) ή/θαη  

 
   (2) Όηαλ ε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε 
ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 
αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Γελ 
απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.    

 
   γ.   Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
 
        (1) Δάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
        (2) Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο 
είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

 
        (3) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ 
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζχλεςε ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
 
        (4) Δάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο. 

 
        (5) Δάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
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παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 
 
        (6) Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν 
ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία. 
 
        δ.  Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε 
θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

  
        ε.   Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίµεζεο ή 
είλαη ππφ αίξεζε, ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, µεηά απφ πξνεγνχµελε γλσµνδφηεζε ηεο επηηξνπήο. 
 
           ζη.   Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, µεηά απφ πξνεγνχµελε γλσµνδφηεζε ηεο 
επηηξνπήο. 
 
      δ.   Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζµφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη 
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο 
θαη ε νπνηαδήπνηε µε ζπµµφξθσζε πξνο απηέο, ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε 
ηεο πξνζθνξάο .  
 
      ε.  Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε 
νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο πνπ απαηηνχληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο 
(Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο), είλαη ιφγνο απφξξηςεο πξνζθνξάο. 
 
 2. Κξηηήξηα επηινγήο: 
 
  α.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή 
βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 
πξνκήζεηαο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή 
Απαηηείηαη ε εγγξαθή ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Γηα 
ην ιφγν απηφ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο, Πηζηνπνηεηηθφ 
ΓΔΜΖ ή Πηζηνπνηεηηθφ Δκπνξηθνχ/Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ή αληηζηνίρνπ  
άιινπ θξάηνπο κέινπο, 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 
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άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη δε θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε (Γηθαηνινγεηηθφ Πιεηνδφηε). 
 

β.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ 
θσηναληίγξαθα ησλ αδεηψλ ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ηνπ, 
ζπλνδεπφκελα απφ ζρεηηθή Βεβαίσζε Καηαιιειφηεηαο, εθδηδφκελα απφ ηελ 
αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 
 
              γ.  Απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα δηάζεηνπλ κέζσ ησλ 
απηνκάησλ πσιεηώλ, ΜΟΝΟ πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από 
πξνκεζεπηέο, πνπ  έρνπλ γίλεη απνδεθηνί κέζσ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ 
θαη δελ έρνπλ αμηνινγεζεί από ηελ ηξ. Τπεξεζία. 

 
  δ.   ε φιν ην θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κέρξη θαη 
ηελ δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ, έρεη εγθαηαζηήζεη θαη λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα 
αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), ζχκθσλα κε 
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ 
έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 

 ε.  Γελ έρεη, είηε δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) 
αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο 
απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ζηελ ελέξγεηα γηα ηνπο 
νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο (δηάηαμε ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.Γ 1400/73). 
 
  ζη.   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα πιεξνί φια ηα παξαπάλσ 
θξηηήξηα επηινγήο θαη λα ην δειψζεη ζην ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλνληαο κφλν ηελ 
ελφηεηα α «Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο» ηνπ Μέξνπο ΗV 
ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ 
Μέξνπο ΗV. 
 
Άξζξν 12. Απνζθξάγηζε –Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ  
 
 1.  Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζα 
γίλεη ζε κηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ 4νπ Γξαθείνπ ηεο   
Μνλάδαο, ηελ  ………………………………2018 θαη ώξα ………, απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.  
 
 2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπάλσ φξγαλν 
πξνβαίλεη : 
 
  α. ηελ θαηαρψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ζηε 
ζπκπιήξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
  β. Δηζεγείηαη/γλσµνδνηεί µε πξαθηηθφ επί ηεο απνδνρήο ή µε ησλ 
πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξµνδίσο ζηελ Μνλάδα, γηα ηε ιήςε 
θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο.  
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 3. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη 
ζεηηθήο εηζήγεζεο απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη θαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
 
 4.  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε. 
 
 5.  ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο ε Μνλάδα 
ζα επηιέμεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο ΔΓΓ θαη 
παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ . Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 
ελνηθίνπ.  

Άξζξν 13. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  

 
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πιεηνδφηεο ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάζεζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληόο πξνζεζκίαο 
δεθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο πνπ ηνπ 
απνζηέιιεηαη, ππνβάιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζηελ Μνλάδα θαη 
πξνζέξρεηαη γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο  :  
   
  α. Απόζπαζµα πνηληθνύ µεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί (ε ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 
εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ)  µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο Παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζεο.   
 
  εκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζµα πνηληθνχ 
µεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπµµεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφµελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
  
  β. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
  γ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηεο εηαηξείαο. 
 
    δ. Πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ ή Πηζηνπνηεηηθό 
Δκπνξηθνύ/Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , 
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 
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πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. Γηα ηνπο 
αιινδαπνχο θαηνίθνπο Διιάδαο, απαηηείηαη επηπιένλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο 
εμάζθεζεο ηνπ επαγγέιµαηνο ηνπο, πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε απφ ηηο αξµφδηεο 
Διιεληθέο Αξρέο.   
  

  ε. Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην φλνµα ηνπ θπζηθνχ ή λνµηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ ζπµµεηέρεη ζην δηαγσληζµφ θαη γηα ηελ ηζρχνπζα έδξα ηεο 
επηρείξεζεο, θαζψο θαη αξηζµφ έγθξηζεο εάλ απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ 
επίζεµε 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.Α 11-03-2005), ή φπσο απηή 
εθδφζεθε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο. 
   
  ζη.  Πηζηνπνηεηηθό απφ ηελ αξκφδηα αξρή, φηη ζε φιν ην θάζκα 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κέρξη θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ, έρεη 
εγθαηαζηήζεη θαη λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ (ΗΑCCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην 
πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
 
  δ. Δθδνζέληα απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο 
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα αδεηώλ ηνπ 
νρήκαηνο ή ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη έρνπλ δεισζεί ζην ΣΔΤΓ, ζπλνδεπφκελα απφ 
ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Καηαιιειόηεηαο, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
 
  ε.    Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, φπσο αλαιχνληαη 
ζην Τπφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «3/Α» ηνπ παξφληνο. 
 
 2. ε εηζαγσγείο - αληηπξνζψπνπο νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, δεηνχληαη 
ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, επίζεκα µεηαθξαζµέλα θαη επηπιένλ πξφζθαηε 
(εληφο έηνπο) βεβαίσζε επηζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο πξνέιεπζεο.   
 

 3. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην ΔΓΓ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 
θαθέινπ ζηελ Μνλάδα γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, 
είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 
ηνπ άξζξνπ 13  ηνπ παξφληνο. 
 

4.   Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα 
ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ 
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θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Ν.4250/14  ΦΔΚ Α’ 74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα 
ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ 
Τπεξεζία δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα 
απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ 
ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη 
ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/86, εθφζνλ 
ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε 
ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, 
αλαθαιείηαη ακέζσο. 

 

Άξζξν 14. Καηαθύξσζε– Αλάζεζε ύκβαζεο– Τπνγξαθή ύκβαζεο 
 
 1.    Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κε πςειφηεξε ηηκή κηζζψκαηνο.  

 
2.  Μεηά ην πέξαο ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη  γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ (ζχκβαζεο), εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
 3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ 
ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη. 
 

 4. Ζ ζχµβαζε µε ηνλ πξνµεζεπηή ζα ππνγξαθεί απφ ην ∆ηνηθεηή ηεο 
Μνλάδνο θαη ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΖΜΓΖ. 
 
Άξζξν 15. Δλζηάζεηο 
 

1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 
πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ. 
 

2. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν 
επηζπλάπηεηαη ζε κνξθή pdf. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν 
θαη  επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή.  
 

3. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
νπνία απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο 
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Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 
άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Άξζξν 16. Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ 
κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,  κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά 
απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 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.  

Άξζξν 17. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

 

 1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
Ν.4412/16. Απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή ζηελ Μνλάδα, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη νη ιφγνη κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ, ηα πνζνζηά (%) ησλ αλαηηκήζεσλ 
ή ππνηηκήζεσλ θαζψο θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο, κέρξη ηνλ νπνίνλ ζα 
ηζρχζνπλ νη λέεο ηηκέο. ηελ επηζηνιή ζα επηζπλάπηεηαη θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν ζηνηρείν, πνπ βεβαηψλεη ην θαλνληθφ ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ. Ζ 
πξνκήζεηα, κε βάζε ηηο λέεο ηηκέο, ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

 2. Απζαίξεηεο αλαηηκήζεηο ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ. ε πεξίπησζε 
εθαξκνγήο απζαηξέησλ αλαηηκήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζα εθαξκφδνληαη 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Άξζξν 21 ησλ Όξσλ πεξί πνηληθψλ ξεηξψλ. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο κνλνκεξψο θαη αδεκίσο 
ηεο ζχµβαζεο νπνηεδήπνηε, εθφζνλ απηή θξίλεη φηη ν δηαγσληζµφο δελ 
απέδσζε ηα αλαµελφµελα απνηειέζκαηα  ή  γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 
 

α.   Ο αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 
απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
    
     β.    Όηαλ δηαθνπεί ή αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ.    Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ, 
γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ή θαη 
ηδηψηεο. Σνχην απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο θαη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ 
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ.  Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. Δίλαη δπλαηή ε 
κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε 
απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα 
πξνβιεθζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
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πξνκεζεπηήο εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία παχζεο. 
 
     ε.   Δάλ δηαπηζησζεί φηη ν πξνκεζεπηήο δελ πιεξεί ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
          ζη.   Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί σο πξνο ην ελνίθην αλά 
απηφκαην πσιεηή αιιά θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή 
ζε πεξηπηψζεηο απμνκείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνπέδνπ. 

Άξζξν 18. Σξόπνο πιεξσκήο  

 
Ζ θαηάζεζε ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ ινγαξηαζκφ 

ηνπ ΣΔΘΑ, ν νπνίνο ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα, κε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ κεληαία  θαη ζα θαηαβάιιεηαη πξνθαηαβνιηθά. ηελ θαηάζεζε ζα 
αλαθέξεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηαζέηε, ην κίζζην πνπ αθνξά θαη ηνλ 
κήλα ή ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ κηζζψκαηνο. 
 
Άξζξν 19. Δπηζεσξήζεηο 

 

 1. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί 
αηθληδηαζηηθέο επηζεσξήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ – ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη 
ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ πξνκεζεπηή, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζηηο ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο, φπνηε θξίλεη απηή αλαγθαίν θαη κε επηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη θάζε 
θνξά γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ φξσλ πγηεηλήο θαη ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ παξνχζα. 
 
 2. Καηά ηελ επηζεψξεζε, ν πξνκεζεπηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
εθπξφζσπφο ηνπ, ζα ζπλνδεχεη ηελ επηηξνπή θαη ζα παξέρεη νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία ή δηεπθφιπλζε ηνπ δεηεζεί απφ απηή, ζρεηηθά κε ζηηο πξψηεο 
χιεο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο (νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηηο 
Τπεξεζίεο Τγηεηλήο ηνπ Κξάηνπο), ηνλ εμνπιηζκφ, ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ 
πξντφλησλ θιπ.  
 
 3. Καηά ηελ επηζεψξεζε, ε επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα 
παξαθνινπζήζεη ηελ παξαζθεπή – ζπζθεπαζία – δηαινγή ησλ πξντφλησλ, θαη 
λα θάλεη απεπζείαο δεηγκαηνιεςία απφ ηα έηνηκα πξντφληα ή απφ ζηηο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. 
 
 4. Σα δείγκαηα γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, βαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ 
πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηαθηνπνηήζεη ηηο νθεηιέο 
ηνπ πξνο ηα αξκφδηα εξγαζηήξηα, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (1 κήλα απφ 
ηελ ελεκέξσζή ηνπ ) ζα ηνπ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ησλ 
Όξσλ. 
 

 5. ε πεξίπησζε πνπ πξντφληα θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θξηζνχλ  
αθαηάιιεια, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ρσξίο θακηά 
επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, ε  Μνλάδα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
επηβάιεη θαη ηηο θπξψζεηο ηνπ Άξζξνπ 21 ησλ  Όξσλ. 
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 6.   ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ, ή ζνβαξήο 
πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, 
χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή απφ δηαπίζησζε αξκφδηαο επηηξνπήο, ν 
πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζία.  
 
 
Άξζξν 20. Έιεγρνο Πξντόλησλ 

 
 1. Ο έιεγρνο ησλ πξντφλησλ, βαζίδεηαη ζηνλ ηξαηησηηθφ Καλνληζκφ 
422-10, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζηελ λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη 
ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηξνθίκσλ, ζηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο (Σξέρνπζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΓΔ ΔΚ-472/7ε Έθδνζε). 
 
 2. Γηθαίσκα ειέγρνπ, έρνπλ ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο  ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, φπσο ν ππεχζπλνο  ηξαηησηηθφο Κηελίαηξνο θαη ζε απνπζία 
απηνχ, ν ηαηξφο  ηεο   Μνλάδαο, ηα   ππεχζπλα  φξγαλα   ηεο  Μνλάδαο  
θαζψο   θαη  ηξηµειείο επηηξνπέο  πνπ νξίδνληαη  γηα  ην ζθνπφ  απηφ απφ  ηελ 
Μνλάδα. 
 
 3. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζηα είδε 
πνπ πξνζθνκίδνληαη θάζε θνξά θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Μνλάδνο. 
 
  β. Έθηαθηα θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, θαηά ηελ 
θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζην ρψξν ηεο Μνλάδαο ή ζηνπο ρψξνπο 
παξαζθεπήο - απνζήθεπζεο - δηαθίλεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ. Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ ζηε Μνλάδα, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λνκίκνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
 
  δ. Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν 
δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ θαζψο θαη ε ηδηφηεηά 
ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. ην έληππν απηφ (θαη κφλν απηφ) 
δειψλεηαη ελππνγξάθσο απφ ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν, ε επηζπκία ή φρη ηεο 
επηρείξεζεο γηα θαη’ έθεζε εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ηθαλφο 
αξηζκφο αληηδεηγκάησλ. 
 
 4. Δίδε ειέγρσλ: 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο 
 
   Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην 
δηθαίσκα ηεο απφξξηςεο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη ε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πξντφλ ππφ ζχλζιηςε, αλψκαιεο 
νζκέο θαη γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ πξνκεζεπηή, 
εθηξνπέο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο θιπ. 
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  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο 
 
   Γηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη 
ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία, 
καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε 
απνζηνιή ηνπο ζηα αξκφδηα ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα.  
 
 5. Δίδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ: 
   
  α. Μηθξνβηνινγηθέο 
 
   ηνρεχνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο εηθφλαο ηνπ 
πξντφληνο ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. 
 
  β. Υεκηθέο 
 
   Απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
πξντφληνο (ζηαζκηθή αλάιπζε, αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, 
δηαπίζησζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξίσλ ησλ πξντφλησλ, 
έιεγρνο κπθνηνμίλσλ ή θπηνθαξκάθσλ θιπ). 
    
 6. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα: 
 
  α. Γηα κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο: ηξία (3) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
 
  β. Γηα ρεκηθέο εμεηάζεηο: ηξία (3) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
   
 7. Σα δείγκαηα γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, βαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ 
πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηαθηνπνηήζεη ηηο νθεηιέο 
ηνπ πξνο ηα αξκφδηα εξγαζηήξηα, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (1 κήλα απφ 
ηελ ελεκέξσζή ηνπ ) ζα ηνπ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ησλ 
Γεληθψλ Όξσλ. 
 
 8. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ή κε ησλ πξντφλησλ. 
Τπεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 
Μνλάδα. 
 
 9. Χο κηθξνβηνινγηθά, ρεκηθά, θξηηήξηα ιακβάλνληαη απηά πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί θάζε θνξά απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη 
ηα πξνβιεπφκελα απφ  ηνλ ΚΣΠ. 
 
 10. Σν πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην εξγαζηήξην ηνπ 
πξνκεζεπηή πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θαηά πεξίπησζε 
δηαηάμεηο. 
 
 11. Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία πξέπεη ζην πξσηφθνιιν 
δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα δειψλεη 
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εγγξάθσο αλ επηζπκεί ηελ θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγκαηνο λα γίλεη 
παξνπζία λφκηκνπ επηζηεκνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή, νπφηε 
αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ 
επηζπκεί λα γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ ή φηη δελ 
επηζπκεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν 
δεηγκαηνιεςίαο θακία δήισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν 
ειήθζε ην δείγκα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο 
έθεζεο. 
 
 12. ε πεξίπησζε πνπ δείγκα ραξαθηεξηζηεί κε αζθαιέο θαη 
επηθίλδπλν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ηφηε ε Μνλάδα, εθηφο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε θπξψζεηο, ζα απνζηέιιεη θαη ζρεηηθφ 
έγγξαθν πξνο ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα 
ελεκέξσζε. 
 
 13. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί λα 
αλαθέξεη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηφλ νδεγφ ή νδεγνχο, ν νπνίνο ζα 
κεηαθέξεη ηα πξντφληα ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
ζσζηή κεηαθνξά απηψλ θαη ν νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη ζηηο εθάζηνηε 
δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ππνγξάθνληαο φπνπ 
απαηηείηαη ζηα πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο. 
 
Άξζξν 21. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 
 1. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε Μνλάδα ρξνληθνχο 
πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή 
θαη έμνδν απφ ην ζηξαηφπεδν γηα ηηο δνζνιεςίεο ηνπ κε ην ΚΦΜ ηεο 
Μνλάδνο. 
 
 2.  ε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο θαηά ηε ρξήζε ησλ απηφκαησλ 
κεραλεκάησλ πψιεζεο, ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ηελ 
επζχλε θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάζε λφκηκε απνδεκίσζε ζηνλ παζφληα 
ρξήζηε. 

 
  3. Σα απηφκαηα κεραλήκαηα πψιεζεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη 
θαηλνχξγηα ή ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, ζα ζπληεξνχληαη δε κε κέξηκλα θαη 
δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηπρφλ βιάβεο νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη είηε απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή είηε απφ ηε Μνλάδα, ε νπνία εηδνπνηεί ακέζσο απηφλ, ζα 
επηιακβάλεηαη ν ίδηνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζή ηνπο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δπν (2) εκεξψλ, απφ ηελ 
εηδνπνίεζή ηνπ. 
            
 4.  Οη επηζθεπέο θαη δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα 
απηφκαηα κεραλήκαηα πψιεζεο (παξνρή χδαηνο, παξνρέο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, αζθαινδηαθφπηνπ, δηαξξνήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπνζέηεζε 
ππξνζβεζηήξσλ, βαθέο ινηπέο επηζθεπέο θιπ) ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
   
        5.  Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα ηξνθνδνηεί ηνπο απηφκαηνπο 
πσιεηέο, ηηο ψξεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
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Μνλάδνο. Ζ δε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ζα είλαη ζπλερήο θαη ζα 
βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηεο. 
 
 6. Ζ ηξνθνδνζία ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 
πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ζπλάςεη  
ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε ηελ Τπεξεζία, ππνρξενχηαη λα θαηαζηήζεη λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο, φζνπο ζα εθνδηάδνπλ ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο ηεο 
Μνλάδαο. Δπηηξνπή ηεο ζηξαηησηηθήο  ππεξεζίαο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηα 
ζηάδηα ηεο απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
    
 7.   Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ηηκήο αγνξάο, ηεο 
πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ.                             
 

 8.  Να αληηθαζηζηά κε δηθά ηνπ έμνδα ηα πξντφληα, ηα νπνία έρνπλ 
ππνζηεί αιινίσζε ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο έρεη εηδνπνηεζεί έγθαηξα. 

 9.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο ησλ 
πξντφλησλ ζηε Μνλάδα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο 
αθηίλεο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (δέζηε θ.ιπ.) θαη θάζε θχζεο ξππάλζεηο (ζθφλε 
θ.ιπ.). Ζ κεηαθνξά - παξάδνζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ επαιινίσησλ 
πξντφλησλ ζα γίλεηαη ππφ ςχμε (ζεξκνθξαζία Ο  έσο +5 °C) θαη ζχκθσλα κε 
ηηο επηζπλαπηφκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ Κπιηθείνπ θαη ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ). Ο ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ, ζηα κέζα 
κεηαθνξάο, πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη λα απνιπκαίλεηαη ζε ζπρλά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 

 10.  Να ππνβάιιεη εηήζηα, κε έλαξμε 1 έηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο βεβαίσζε ειέγρνπ αλά κεράλεκα απφ θαηάιιειν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ (ειεθηξνιφγν - ςπθηηθφ) γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 
κεραλεκάησλ. 
 
 11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 
απέλαληη ζην Γεκφζην γηα θάζε ηξίην, λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο θαη 
αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηνπ θαη ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο.  
 
 12.   Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζην κεηνδφηε ρσξίο απηφο λα έρεη θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη:  
 
  α.  Ζιεθηξηθή ελέξγεηα. 

 
       β.  Νεξφ. 

   
   γ. Γίθηπν απνρεηεχζεσο. 
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Άξζξν 22. Κπξώζεηο – Πνηληθέο Ρήηξεο – Κήξπμε ηνπ Πξνκεζεπηή 
Δθπηώηνπ 
 
 1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ µέξνπο ηνπ πξνµεζεπηή, 
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο [θαζπζηεξήζεηο ζηε παξάδνζε 
ησλ πξντφλησλ ζηε Μνλάδα, ειιείςεηο ζε πξνηφληα, παξάδνζε πξντφλησλ κε κε 
πξνβιεπφκελα είδε ζπζθεπαζίσλ θαη κεηαθνξά απηψλ κε νρήκαηα πνπ δελ 
ηεξνχλ ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο, άξλεζε δεηγµαηνιεςίαο, άξλεζε αληηθαηάζηαζεο 
ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο, πξνκήζεηα 
θαθήο πνηφηεηαο ή αθαηάιιεινπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε 
λνκνζεζία (ΚΠΣ), απζαίξεηε θαη ιαλζαζµέλε αλαπξνζαξµνγή ηηµψλ ή µε 
έθδνζεο λνµίµνπ ηηµνινγίνπ, ή µε αλαγξαθήο ζε απηφ ηεο πξαγµαηηθήο 
πνζφηεηαο πνπ παξαδίδεηαη, κε νξζή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε ζηξαηησηηθή 
ππεξεζία, κε χπαξμεο πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο πγηεηλήο ζηελ εηαηξεία, 
επαλαιακβαλφκελεο ζπζηάζεηο γηα ην ίδην παξάπησκα, θ.ιπ.], ε Μνλάδα  
επηβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
παξαθάησ θπξψζεηο:   

 

  α. Έγγξαθε ζχζηαζε, εθφζνλ ε παξαβίαζε δελ βιάπηεη ηελ 
Τπεξεζία (νηθνλνκηθά, δηαηξνθηθά θ.ιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ).   
 
  β. Πξψηε θνξά, πξφζηηµν µέρξη 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εµεξψλ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην  ΣΔΘΑ.   
 

  γ. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηµν µέρξη 50% ηνπ χςνπο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 
εµεξψλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην ΣΔΘΑ.  
  
  δ. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Μνλάδαο 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.  
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ  
 
   (3) Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ ΣΔΘΑ. 
   

 3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ 
ζεηξά: 
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζην ΣΔΘΑ. 
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία 
εκπνξεπκάησλ – παξαθξάηεζε ηνπ αληίηηκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
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 4. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Μνλάδα ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. 
 

 5. 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, κέρξη δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλά ή νξηζηηθά) γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ. 
 

 6. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο (Γ’ ΚΝΟ, 16 ΑΚΤ). 
 
 7. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 8. 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 ε Μνλάδα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ 
ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε 
άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

 9. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα δεκηά πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ 
αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ 
ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, επηθπιαζζνκέλε 
ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 
 10. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, ε Μνλάδα κπνξεί λα 
αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε άιινλ 
πξνκεζεπηή, είηε κε δηαγσληζκφ, είηε ρσξίο δηαγσληζκφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ 
επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή γηα ην δηάζηεκα 
πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηνπ ζαλ έθπησην, κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 11. Μέρξη αλαθήξπμεο λένπ αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη πξντφληα ηεο ίδηαο πνηφηεηαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε 
δηαθνξά ηηκήο λα επηβαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν. 
 
Άξζξν 23. Δμαηξέζεηο επηβνιήο θπξώζεσλ 

 
 1.   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 ηεο Moλάδνο.  
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  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί 
λα παξαδψζεη ηα είδε µέζα ζηνλ ζπµβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο 
βίαο βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ελδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

  
  (1)   Γεληθή ή µεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε 

δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήµαηνο ηνπ 
πξνµεζεπηή. 

 
(2)  Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή ην θαηάζηεµα ηνπ 

πξνµεζεπηή. 
 
  (3)       Πιεµµχξα ή ζεηζµφο. 
   
  (4)       Πφιεµνο/ Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
 
  (5)       ∆ηαθνπή   ηνπ   ειεθηξηθνχ   ξεχµαηνο   ή   απνδεηγµέλε   

βιάβε   ησλ µεραλεµάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 
 

  (6)     Δµπνξηθφο    απνθιεηζµφο    µεηαθνξψλ    (δηεζλνχο    
δηθηχνπ)    ή εµπνξηθφο απνθιεηζµφο εηζαγσγήο (εµπάξγθν). 

 
2.     Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη εγγξάθσο ζηελ 

Μνλάδα θαη λα βεβαηψλνληαη απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
(αξµφδηαο αξρήο) µέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 

 
   3.   Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, 
δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

 

Άξζξν 24. Απνθιεηζκόο πξνκεζεπηή από πξνκήζεηεο   
  
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ 
επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 θαη 91 ηνπ Ν.4412/16, ή 
είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο 
ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 
74 ηνπ Ν.4412/16.     
   
΄Αξζξν 25. Tειηθέο Γηαηάμεηο  
 
 1. Παξάιιεια κε ηα απηφκαηα κεραλήκαηα πψιεζεο ηνπ 
ελνηθηαζηή, είλαη δπλαηφλ λα δηαηίζεληαη ή λα πσινχληαη, κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν, απφ ην ΚΦΜ ηεο Μνλάδνο ηα ίδηα ή άιια πξντφληα, ρσξίο λα 
παξέρεηαη θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ ελνηθηαζηή γηα λα πξνβάιιεη ιφγνπο 
θαηαξγήζεσο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζέζεσο ησλ εηδψλ απηψλ.  
 
 2. Απαγνξεχεηαη ν πξνκεζεπηήο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε νιηθά ή 
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κεξηθά, ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Απαγνξεχεηαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε. 
Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ηξαηνπέδνπ γηα άιιν 
ιφγν πέξαλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε απηφκαησλ κεραλεκάησλ πψιεζεο ή λα 
παξαρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα ζε άιιν Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν.  
 
 3. Οη επθνιίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ελνηθηαζηή ζα είλαη ε παξνρή 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, παξνρή λεξνχ  θαη ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ 
απηνκάησλ πσιεηψλ, ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί απφ ηε Μνλάδα. Οη εξγαζίεο 
ζχλδεζεο, ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ, ηπρφλ έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ  γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε θαζψο θαη θαηαζθεπή ζθέπαζηξσλ γηα ηελ ζηέγαζε 
κεραλεκάησλ  ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα βαξχλνπλ   ηνλ πιεηνδφηε. 
 
 4. Ρεηά θαη αλεπηθχιαθηα ν κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ θάζε 
δηθαίσκα ηνπ γηα κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο απφ ηπρφλ ειαηηψκαηα ηνπ 
εθκηζζσκέλνπ αθηλήηνπ. 
 
       Άλρεο (ΠΕ) Φψηηνο Καξακπάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γ η ν η θ ε η ή ο 
 
 
Λγφο (ΠΕ) Γεψξγηνο Φηιίππνπ 
    Γληήο 4νπ Γξαθείνπ 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
«1»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. 
«2»  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 
«3»  Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο. 
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          ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ  
          ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΩΝ ΑΡΣΑ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A»   4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΣΖ ΓΓΖ Φ.900/48/6710/.841     17 Απγ 18 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
 
Δθδόηεο (Πιήξεο επωλπκία Πηζηωηηθνύ Ηδξύκαηνο …………………………./ΔΝΗΑΗΟ 
ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ-ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗ-
ΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 
Ζκεξνκελία έθδνζεο …………………….. 
Προς: (Πιήξεο επωλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα1) ………… 
(Γηεύζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέαο2) …………………………….. 
Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ………………………… πνζνύ …………………….. επξώ3. 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη 
δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ………………… επξώ4. 
Τπέξ ηνπ: 
 
 1. [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν 
…………………….. ΑΦΜ: ……………. (δηεύζπλζε) ……………….. ή    
 
 2. [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ………………. . 
ΑΦΜ: ………………. (δηεύζπλζε) …………………….... ή    

 
3. [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο]: ηωλ θπζηθώλ/λνκηθώλ 

πξνζώπωλ: 
  
  α. (πιήξε επωλπκία) ………….. ΑΦΜ: ...……… (δηεύζπλζε) …..........     
 

β. (πιήξε επωλπκία) ………….. ΑΦΜ: ...……… (δηεύζπλζε) ….......... 
 
γ. (πιήξε επωλπκία) ………….. ΑΦΜ: ...……… (δηεύζπλζε) ….......... 
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο/θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ 
κεηαμύ ηνπο,  εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο, 
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο5/ηωλ ηκεκάηωλ5 ηεο ππ’ αξηζκ. ………. 
ζύκβαζε «(ηίηινο ζύκβαζεο)»,  
ζύκθωλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία)…….………………. Γηαθήξπμε  /πξόζθιεζε/ 
Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο) 6 ………………. ηεο/ηνπ  (Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα). 
 
Υποσημείωση: 
1.  Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο   
2.  Όπωο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο   
3. Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο, ζην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν 
Φ.Π.Α.   
4.  Όπωο ππνζεκείωζε 3   
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Σν παξαπάλω πόζν ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ε έλζηαζε θαη ρωξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ……… εκέξεο7  από ηελ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 
 
Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………….. (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο) 
 
ή  
 
κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήιωζε ζαο όηη 
κπνξνύκε λα ζεωξήζνπκε ηελ Σξάπεδα απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή 
ππνρξέωζε εγγπνδνζίαο.  
 
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  
 
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ 
εγγπήζεωλ πνπ έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε. 8    
   
 
        (Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 
 
 
Υποσημείωση: 

5 Δθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ν α/α ηνπ/ηωλ ηκήκαηνο/ηκεκάηωλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή 
ζύκβαζε  
6 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ/ππεξεζηώλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 
7 Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.   
8 Ο θαζνξηζκόο αλώηαηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ 
Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 2028691/4534/03.08.΄1995 (ΦΔΚ Β’) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππέπζπλεο δήιωζεο ζηελ 
εγγπεηηθή επηζηνιή.  

 
        Άλρεο (ΠΕ) Φώηηνο Καξακπάο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν         Γ η ν η θ ε η ή ο 
 
 
Λγόο (ΠΕ) Γεώξγηνο Φηιίππνπ 
    Γληήο 4νπ Γξαθείνπ 
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     ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
     ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΩΝ ΑΡΣΑ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A»  4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΣΖ ΓΓΖ Φ.900/48/6710/.841  17 Απγ. 18  
 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Σν ΣΔΤΓ ζπλίζηαηαη ζε Τπεχζπλε Γήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 

ηξίηα κέξε θαη απνηειεί πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Άξζξνπ 75 ηνπ ίδηνπ λφκνπ φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε) 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  

θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ Άξηαο 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :  

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ηξδν ΣΥΖ ΒΔΡΖ,Άξηα, ΣΚ: 

47100 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Λγνο (ΠΕ) Γεψξγηνο Φηιίππνπ 

- Σειέθσλν: 2681 0 27236, Δζση.: 6111 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: ken-artas-gep@army.gr  

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): χλαςε χκβαζεο Δθκίζζσζεο Υψξσλ γηα Δγθαηάζηαζε θαη   
Δθκεηάιιεπζε ηξηψλ (03) Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Πψιεζεο (CPV: 42933000-5) 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : Μηζζψκαηα 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): [……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δλόηεηα Α: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 

θαη᾽  απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 

20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη 

ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε 

πνηα θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ 

νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β 

θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 

κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 

ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 

θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα 

νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 

θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 

IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 

πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 
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Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ 

ηκήκαηνο  ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο                                         
ηνπ νηθνλνκηθνύ  θνξέα 

Δλόηεηα Β: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία απηήο ηεο ελόηεηαο. 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 

ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 

(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 

…): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ 

ΦΟΡΔΩΝvii  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη αλάινγε 

θαηάζηαζε κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 

θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

Δλόηεηα Γ: Να ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία, εθόζνλ πθίζηαηαη ππεξγνιαβηθή 

αλάζεζε, κε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ 

/ ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 

30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 

7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα 

θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi 

ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 

ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 

ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή 

ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί  

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 

ή έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 

ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 

ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 

απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

[] Ναη [] Όρη 
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πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ 

εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 

3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

 Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη 

θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiv: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο 

εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ 

θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήοxxxv: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο 

εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ 

ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα 

νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, 

αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ 

έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε 

επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο 

ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ 

ελδέρεηαη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 

παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο 

εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξ

αθή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιή

πηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ 

εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά 

ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 

απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 
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8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, 

λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη 

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 

πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο 

αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα 

νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα 

νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 
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ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηα απαηηνχκελα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 

κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 

αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 

κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 

αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 

πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, 

εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 

θαζέλα από απηά αλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρηxlv 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο  φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηφο εάλ : 

α) ην ΚΔΝ ΆΡΣΑ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii. 

β) ην ΚΔΝ ΆΡΣΑ έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηνπ ηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην ΚΔΝ ΆΡΣΑ  

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο 

νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζηα κέξε Η έσο θαη IV ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ 

Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλνηρηήο δηαδηθαζίαο 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ Δθκίζζσζε Υψξσλ γηα Δγθαηάζηαζε θαη 

Δθκεηάιιεπζε Απηφκαησλ Μεραλεκάησλ Πψιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε 

ππ΄ αξίζκ.: 1/2018. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

ΗΜΔΙΩΔΙ:   

α. Σν ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Ωο 

εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

β. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο. 
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρώ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρώ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφν των ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

ΑΔΑ: ΨΟ1Ξ6-Α7Ω



 Α-2-26 
 

. / .  

                                                                                                                                                                                 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
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καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

που αναφζρονται ςτην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 
      Άλρεο (ΠΕ) Φψηηνο Καξακπάο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν             Γ η ν η θ ε η ή ο 
 
 
Λγφο (ΠΕ) Γεψξγηνο Φηιίππνπ 
   Γληήο 4νπ Γξαθείνπ 
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩ 
                                                                                  ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΩΝ ΑΡΣΑ 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ«Α»       4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΣΖ ΓΓΖ Φ.900/48/6710/.841         17 Απγ 18 
      

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 
 
 1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινύλ όια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ εκεδαπώλ 
θαη αιινδαπώλ ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη 
ζύλαςεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 
 2. Κατά το στάδιο σποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 12 
ησλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο (Γηθαηνινγεηηθά Πιεηνδόηε), ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 
εθηόο ησλ άιισλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 
απόδεημεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαζώο θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο 
παξαζηαηηθνύ εθπξνζώπεζεο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη σο εμήο:  
 

α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 
Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΕΠΕ):  

 
(1) ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 

 
(2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 

 
(3) Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, 

ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Αξρή. 
 

(4) Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ 
κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο 
απηνύ. 
 

(5) Πξαθηηθό απόθαζεο Γ πεξί εγθξίζεσο 
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα 
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά. 
 

β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ): 

 
 (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο 
εηαηξείαο. 

 
 (2) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο από 

ηελ αξκόδηα Αξρή. 
 
γ.  Γηα  αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα: 
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(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 από ην δίθαην 
ηεο ρώξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε 
λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπόκελα κεηξώα 
εηαηξηώλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρύ θαηαζηαηηθό, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη 
ζηνηρεία, πνπ δεηνύληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνύο, ηα νπνία πξέπεη λα 
ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη 

θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη:  

 
(α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθό. 
 
(β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθό 

λνκηκνπνηεηηθό όξν, πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη  από επίζεκε κεηάθξαζε 
ζηα Διιεληθά. 
 

δ. πλεηαηξηζκνί: 
 

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ 
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ. θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηόλ. 
 
  ε. Δλώζεηο / θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά: 
 

(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα 
ην θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  

 
(2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά από όια ηα κέιε απηήο ή από εθπξόζσπό 
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη 
ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν 
εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξόζσπν πνπ 
ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 
 
ΖΜΔΗΩΔΗ 
 
1ε: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ 
νξηζκέλα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ 
ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνύλ κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα 
ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ή, ζηα θξάηε όπνπ δελ 
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πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεύζπλε δήισζε, κεηαθξαζκέλε ζηα 
ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ 
ηεο ρώξαο ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη 
όηη ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηώλ δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 
θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνλ 
ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηώλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν 
Γηαγσληζκόο εληόο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο». 
 
2ε: Πξνζθνξά Δλώζεσλ / Κνηλνπξαμηώλ: 
 
 Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζύλεηαη εηο νιόθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ή 
αλάζεζεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
 
 ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν 
ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
θαηά ηνλ ρξόλν αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ 
λα έρνπλ ηελ επζύλε νιόθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 
ηνπο ίδηνπο όξνπο. 
 
 ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλόηεηα πξνθύςεη θαηά ηνλ ρξόλν 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε 
ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. Σα ππόινηπα 
κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα 
πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απόθαζε 
ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ. 
 
 

       Άλρεο (ΠΕ) Φώηηνο Καξακπάο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν        Γ η ν η θ ε η ή ο 
 
 
Τπιγόο (ΠΕ) Γεώξγηνο Φηιίππνπ 
   Γληήο 4νπ Γξαθείνπ 
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          ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ  
          ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΧΝ ΑΡΣΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ ΓΓΖ     4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
Φ.900/48/6710/.841      17 Aπγ 18 
 

 
ΤΜΒΑΖ Τπ’ Απιθ.: 01/18 

«Δγκαηάζηαζη Tπιών Αςηομάηυν Πυληηών Εεζηών – Ψςσπών  
Ροθημάηυν, Ανατςκηικών – Νεπού και νάκ 

 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 

    1. ηελ Άξηα ζήκεξα ηελ ………… ηνπ κήλα ………. …ηνπ έηνπο 2018 
εκέξα ηεο εβδνκάδνο…………. ζην γξαθείν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ 
Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ Άξηαο, νη ππνγεγξακκέλνη , αθελφο  κελ ν 
………………………………………………………… Γθηήο ηνπ ΚΔΝ ΑΡΣΑ πνπ 
εθπξνζσπεί κε ηελ ελέξγεηα απηή ην Διιεληθφ Γεκφζην  θαη αθεηέξνπ ν 
………………………………………………λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
…………………………………………………………………………….., ζπκθψλεζαλ 
θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηνπο παξαθάησ φξνπο ηεο παξνχζαο 
χκβαζεο. 
 
         2.  Ο δηαγσληζκφο  πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ …………….… 18, ζχκθσλα κε 
ηελ Φ. 900/…………………………/ΚΔΝ ΑΡΣΑ/4ν ΓΡ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηξηψλ 
(3) απηφκαησλ πσιεηψλ ςπρξψλ – δεζηψλ ξνθεκάησλ, αλαςπθηηθψλ-λεξνχ θαη 
λάθ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ Άξηαο, θαη  
θαηαθπξψζεθε κε ηελ Φ.900/…………………./ΚΔΝ ΑΡΣΑ/4ν Γξ.  
 
 3. Μεηά απφ απηφ ν ………………………………………………………Γθηήο 
ηνπ ΚΔΝ ΑΡΣΑ, κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, νλνκαδφκελνο ζην εμήο: 
«ΔΚΜΗΘΧΣΖ», αλαζέηεη ζηνλ/ελ 
…………………………………………………………………………, πνπ ζα 
νλνκάδεηαη ζην εμήο «ΜΗΘΧΣΖ», ηελ εγθαηάζηαζε ηξηψλ (3) Απηφκαησλ 
Πσιεηψλ, ςπρξψλ – δεζηψλ ξνθεκάησλ, αλαςπθηηθψλ-λεξνχ θαη λαθ, γηα 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ Άξηαο. 
 
         4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε, ζπλάπηεηαη  θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη  δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή 
λα ζπκπιεξσζεί, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 
    5. Ο/H παξαπάλσ απνδέρεηαη  ηνπο Γεληθνχο - Δηδηθνχο φξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνχ πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο δηαγσληζκνχο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο Τπεξεζίαο ΠΓΔ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία  ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αλαιακβάλνληαο θαη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο 
παξαθάησ φξνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Γιάπκεια Ηζσύορ ηηρ ύμβαζηρ 

 
 1. Ζ ζχκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε έλαξμε ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο θαη ιήμε ηελ πξνεγνπκέλε ηεο ζπκπιήξσζεο ελφο (1) 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ηελ εκέξα έλαξμεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο: 
 
  α. Δλφο (1) εμακήλνπ κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη ηηκέο κε ζρεηηθή 
απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  β. Δλφο (1) επηπιένλ ηξηκήλνπ κε έγγξαθε ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν 
κεξψλ (εθκηζζσηή θαη κηζζσηή). 
 
 2. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, 
κεηά απφ 10ήκεξε εηδνπνίεζε ηνπ Μηζζσηή γηα ηεο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο ή θαη ηδηψηεο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή.  
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν κηζζσηήο λα έρεη πξνζθέξεη αθαηάιιεια γηα 
θαηαλάισζε πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή. 
 
  ζη. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη νπνηεδήπνηε κνλνκεξψο ηε 
ζχκβαζε, εάλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή κε ηνλ κηζζσηή ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηηο 
Τπεξεζίαο ή ηνπ Γεκνζίνπ γεληθφηεξα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
Δγγςήζειρ 

 
 Ο κηζζσηήο θαηέζεζε ζήκεξα …………….. ηελ ππ΄αξίζκ…….. απφ ….. 
εγγπεηηθή επηζηνιή ….. χςνπο ….. €, ρξνληθήο ηζρχνο κέρξη …… γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ φξσλ ηηο παξνχζεο, ε νπνία ζα επηζηξαθεί έλα κήλα κεηά ην ρξφλν 
ιήμεο ηεο ζπκβάζεσο ή ησλ ηπρψλ παξαηάζεσλ, κεηά απφ έγγξαθε αίηεζή ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Πληπυμή – Κπαηήζειρ 
 

 1. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κηζζσηή ζε ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ, πνπ ζα ππνδεηρζεί  απφ ηελ Τπεξεζία, ην πξψην δεθαήκεξν θάζε 
κήλα γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα. Αληίγξαθν ηεο παξαπάλσ θαηάζεζεο ζα παξαδίδεηαη 
ζηε Μνλάδα ή ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία. Σν ζπλνιηθφ κεληαίν κίζζσκα πνπ ζα θαηαβάιιεηαη θαζνξίζηεθε, 
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ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πιεηνδφηε θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ζηα ……€, αλά απηφκαην πσιεηή. 
 
 2. Οη θξαηήζεηο επί ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνχ πνζνχ αλέξρνληαη ζε 
πνζνζηφ 3,6% βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή θαη θαηαβάιινληαη κε κέξηκλα απηνχ. 
Απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ησλ θξαηήζεσλ πξνζθνκίδνληαη ζηε Γηαρείξηζε ΚΦΜ ηνπ 
ΚΔΝ ΆΡΣΑ. Αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πεξί θξαηήζεσλ 
επηθέξεη απηφκαηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο, απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο απηνχ. 
 
 3. Γηαζαθελίδεηαη φηη παξάιιεια κε ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο ηνπ 
κηζζσηή, είλαη δπλαηφλ λα δηαηίζεληαη ή λα πσινχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ 
ηα ηκήκαηα ηηο Μνλάδνο (ΚΦΜ, Δθνδηαζκφο θιπ), ηα ίδηα ή άιια πξντφληα, ρσξίο 
λα παξέρεηαη θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ ελνηθηαζηή λα πξνβάιιεη ιφγνπο 
θαηαξγήζεσο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζέζεσο ησλ εηδψλ απηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Σιμέρ 

 
 1. Ο κηζζσηήο νθείιεη λα εθνδηάδεη ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο απηφκαηνπο 
πσιεηέο κε ηα είδε θαη ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΧΝ 
ΠΧΛΖΖ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΠΧΛΖΣΔ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ ΣΗΜΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Κξνπαζάλ Γηάθνξα (50-75 γξ.) 0,50€  

2 Κέτθ-Μπηζθφηα Γηάθνξα (30 γξ.) 0,30€  

3 Γθνθξέηεο Γηάθνξεο (60-70 γξ.) 0,70€  

4 Μπηζθφηα Γεκηζηά Γηάθνξα (85 γξ.) 0,80€  

5 Μειφπηηα-Κεξαζφπηηα (90-100 γξ.) 0,80€  

6 SOFT KING ALLATINH (45 γξ.) 0,50€  

7 νθνιαηνεηδή Γηάθνξα (38-62 γξ.) 0,80€  

8 Γθνθξέηεο Γηάθνξεο Μηθξέο (28-38 γξ.) 0,40€  

9 Κξάθεξ αθνπιάθη (40-45 γξ.) 0,60€  

10 Μπάξεο Γεκεηξηαθψλ (24-32 γξ.) 0,50€  

11 νθνιάηεο Μεγάιεο Γηάθνξεο (90-100 
γξ.) 

1,30€  

12 ηηγκηαίνο Νέα Καθέ (Φπρξφο-Θεξκφο) 
100 ml 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

13 Αλαςπθηηθά φισλ ησλ ηχπσλ 330 ml 0,70€  

14 Δκθηαισκέλν λεξφ 500ml 0,30€  

15 Φπζηθνί Υπκνί δηάθνξνη 250 ml 0,70€  

16 Ρφθεκα νθνιάηαο 100 ml (ζεξκφ – 
ςπρξφ) 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

17 ηηγκηαίνο θαθέο ESPRECCO-
CAPUCCINO 100 ml (Θεξκφο – Φπρξφο) 

0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 

18 Ρφθεκα Σζάτ 100 ml (Θεξκφ-Φπρξφ) 0,50€ ε θαηάιιειν θχπειν 
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 2. Δλδερφκελε αχμεζε ή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ΦΠΑ, επηθέξεη 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ, κεηά αίηεζε ηνπ κηζζσηή θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 3. H Τπεξεζία κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο δχλαηαη λα αζθεί ηνπο 
απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο  
ηηκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  
 
 4. Αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο αλψηαηεο πψιεζεο (δηαηίκεζεο) ηνπ ζπλφινπ ή 
κέξνο ησλ πσινχκελσλ εηδψλ ή ησλ πξψησλ πιψλ, επηθέξνπλ απηφκαηε 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
  

ΑΡΘΡΟ 5 
Ανεθοδιαζμόρ Αςηόμαηυν Πυληηών 

 
 1. Ο αλεθνδηαζκφο ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ κηζζσηή 
φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο απφ 08:00 έσο 14:00, ζηνπο ρψξνπο πνπ απηνί 
είλαη ηνπνζεηεκέλνη. 
 
 2. Ο κηζζσηήο απνδέρεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ππεξεζία 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ην 
ηξαηφπεδν.  
 
 3. Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 
πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε, απνδερφκελνο 
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο θαη δηεπθνιχλνληαο ηνλ νπνηνλδήπνηε πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν απφ ζηξαηησηηθέο ή άιιεο πγεηνλνκηθέο αξρέο. 
 
 4. Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί φιεο ηηο ηζρχνπζεο 
θνξνινγηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 
επηρείξεζήο ηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ποιόηηηα 

 
 1. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα ηνπ Άξζξνπ 4, πξέπεη λα είλαη Ά πνηφηεηαο 
θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
εηδψλ θπιηθείνπ ηεο ΓΔ/ΓΔΜ/7ε Έθδνζε. 
 
 2. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο απφ 
ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εηδψλ θπιηθείνπ ηεο ΓΔ/ΓΔΜ/7ε 
Έθδνζε. 
 
 3. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ, ή ζνβαξήο 
πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, 
χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, ρσξίο 
άιιε δηαδηθαζία. 
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 4. ε φιεο ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθνληαη, ε επσλπκία 
ηεο παξαζθεπάζηξηαο ή αληηπξνζσπεπφκελεο εηαηξείαο, ην είδνο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο πνπ πεξηέρεηαη, ην πξνβιεπφκελν βάξνο θαηά ηεκάρην, 
ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο, ν ηξφπνο ζπληήξεζήο ηνπ θαη γεληθά φια ηα 
ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ή πξνβιέπνληαη απφ γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 
θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ. 
  
 5. Σα ηνπνζεηεκέλα πξνο πψιεζε είδε δελ ζα πξέπεη λα ιήγνπλ ζε 
ιηγφηεξν απφ πέληε (5) εκέξεο, πξνθεηκέλνπ νη θαηαλαισηέο λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ηα θαηαλαιψζνπλ ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φρη ακέζσο. 
 
 6. Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο πξντφλησλ, φπσο άξζξν 8. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Αςηόμαηοι Πυληηέρ 

 
 1. Οη απηφκαηνη πσιεηέο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε 
Τπεξεζία, εληφο ηνπ ηξαηνπέδνπ. Παξέρνληαη ζηνλ Μηζζσηή παξνρή λεξνχ θαη 
ειεθηξηζκνχ απφ ην πιεζηέζηεξν θηίξην. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρψξνπ πνπ 
επηβάιιεηαη λα γίλνπλ ζηνλ ππφςε ρψξν (ζηέγαζηξα, ζσιήλεο παξνρήο λεξνχ, 
θιπ), επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. Ζ αζθαιήο δηάηαμε ησλ παξνρψλ θαη ησλ 
απηνκάησλ πσιεηψλ είλαη επζχλε ηνπ κηζζσηή. 
 
 2. Ο κηζζσηήο ζα θαηαζέζεη ακέζσο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απηνκάησλ 
πσιεηψλ ηα πιήξε ζηνηρεία απηψλ (Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο, Μάξθα, Μνληέιν, 
εηξηαθφ Αξηζκφ), θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο 
απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
 3.  Ο κηζζσηήο εγγπάηαη: 
 
  α. Όηη δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ 
πιηθψλ αλαηξνθνδνζίαο κε ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο ή έηνηκα ξνθήκαηα ή 
ηξφθηκα ή λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ. 
 
  β. Σελ αζθαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ 
(δηαηήξεζε, ςχμε ή ζέξκαλζε), ψζηε ην ηειηθψο δηαηηζέκελν ηξφθηκν ή πνηφ λα 
πιεξνί ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ θαηεγνξία 
ηνπ. 
 
  γ. Σελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο ηαθηηθή ζπληήξεζε, 
θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε, απεληφκσζε, κπνθηνλία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 
απηνκάησλ πσιεηψλ. 
 
  δ. Όηη δηαζέηεη, εθφζνλ απαηηείηαη, ην απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ 
πγείαο. 
 
  ε. Όηη ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
θέξνπλ θαηάιιειε κεηαιιηθή πιάθα, ζε εκθαλέο ζεκείν, κε ραξαγκέλν ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ κε πιήξε ζηνηρεία (Δπσλπκία, δηεχζπλζε έδξαο 
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επηρείξεζεο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο), γηα άκεζε πξφζβαζε ζε πεξίπησζε 
ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. 
  
  ζη. Όηη νη απηφκαηνη πσιεηέο θέξνπλ Γήισζε πκκφξθσζεο 
πηζηνπνίεζεο CE. 
 
  δ. Όηη δηαζέηεη βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο γηα θάζε κεράλεκα ή ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ. 
 
  ε. Όηη δηαζέηεη βεβαίσζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ πηζηφηεηα ησλ 
κεραλεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο σο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 
πξνζθνξά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
 
  ζ. Όηη έρεη εγθαηαζηήζεη, εθαξκφδεη θαη δηαηεξεί δηαδηθαζίεο πνπ 
βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP θαη ISO θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Δ.Κ 852/2004 θαη ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία. 
 
 4. Οη απηφκαηνη πσιεηέο ζα ιεηηνπξγνχλ θαζ΄ φιν ην 24σξν. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ, ν εθνδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 
κηζζσηή, ν νπνίνο ζα ηνπο εθνδηάδεη φπνηε απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. 
 
 5. Σπρφλ βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ θαη απνθαηάζηαζή ηνπο βαξχλεη ηνλ 
κηζζσηή, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη εληφο 24ψξνπ απφ εληνπηζκνχ 
ηνπο. 
 
 6. Ο κηζζσηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε ειεθηξνινγηθή θαη πδξαπιηθή 
δηάηαμε, έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε δηαθνπή ξεχκαηνο ή λεξνχ λα πξνζηαηεχεη ηα 
κεραλήκαηα θαη ηα πξντφληα. 
 
 7. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο θαηά ηε ρξήζε ή εμαηηίαο ηεο 
δηάηαμεο ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ, ν κηζζσηήο αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ηελ 
επζχλε θαη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θάζε λφκηκε απνδεκίσζε ζηνλ παζφληα 
ρξήζε ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ. 
 
 8. Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο, φπσο άξζξν 8. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Τγειονομικόρ Έλεγσορ 

 
 1. Γεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζα δηελεξγνχληαη ζπρλά, ζε κε θαζνξηζκέλεο 
εκεξνκελίεο κε ζθνπφ λα δηαπηζηψλεηαη ζπλνιηθά ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ. Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία ηνπ κηζζσηή. 
 
 2. Ζ δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα γίλεη είηε ζηα κεραλήκαηα, είηε ζηα 
πξντφληα ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δηάζεζεο (απνζήθεπζε, δηαθίλεζε, 
αλεθνδηαζκφο κεραλεκάησλ, έηνηκν πξντφλ πξνο θαηαλάισζε απφ ην ζεκείν 
παξαιαβήο ηνπ). 
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 3. Ο κηζζσηήο πξνζππνγξάθεη ην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο, ζην 
νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ νινγξάθσο θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ. 
 
 4. Γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ζα ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα: 
 
  α. Γηα κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν: 3 ηεκάρηα θαη΄ ειάρηζην. 
 
  β. Γηα ρεκηθή αλάιπζε         : 3 ηεκάρηα θαη΄ ειάρηζην. 
 
  γ. Γηα ηζηνινγηθφ έιεγρν      : 3 ηεκάρηα θαη΄ ειάρηζην. 
 
 5. Σα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη ζε εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο θαη εάλ 
απαηηεζεί ζην Γεληθφ Υεκείν ηξαηνχ ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν θξαηηθφ 
εξγαζηήξην. Χο κηθξνβηνινγηθά, ρεκηθά θαη ηζηνινγηθά θξηηήξηα ιακβάλνληαη απηά 
πνπ έρνπλ εγθξηζεί θάζε θνξά απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηελ ππεξεζία θαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
 
 6. Σν θφζηνο ησλ δεηγκάησλ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή. 
 
 7. Δπηηξνπή ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσηή θαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε 
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ηεο ελαπνζήθεπζεο ησλ πξνο πψιεζε εηδψλ, φπσο θαη 
ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ. Δπίζεο κπνξεί λα παίξλεη 
θαηά ηελ θξίζε ηεο δείγκαηα γηα έιεγρν φπσο πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην άξζξν. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 
Κςπώζειρ 

  
 1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ µέξνπο ηνπ πξνµεζεπηή, νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο [θαζπζηεξήζεηο ζηε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηε 
Μνλάδα, ειιείςεηο ζε πξνηφληα, παξάδνζε πξντφλησλ κε κε πξνβιεπφκελα είδε 
ζπζθεπαζίσλ θαη κεηαθνξά απηψλ κε νρήκαηα πνπ δελ ηεξνχλ ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο, 
άξλεζε δεηγµαηνιεςίαο, άξλεζε αληηθαηάζηαζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ηα 
νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο, πξνκήζεηα θαθήο πνηφηεηαο ή αθαηάιιεινπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία (ΚΠΣ), απζαίξεηε θαη ιαλζαζµέλε 
αλαπξνζαξµνγή ηηµψλ ή µε έθδνζεο λνµίµνπ ηηµνινγίνπ, ή µε αλαγξαθήο ζε απηφ 
ηεο πξαγµαηηθήο πνζφηεηαο πνπ παξαδίδεηαη, κε νξζή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε 
ζηξαηησηηθή ππεξεζία, κε χπαξμεο πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο πγηεηλήο ζηελ 
εηαηξεία, επαλαιακβαλφκελεο ζπζηάζεηο γηα ην ίδην παξάπησκα, θ.ιπ.], ε Μνλάδα  
επηβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
παξαθάησ θπξψζεηο:   

 

  α. Έγγξαθε ζχζηαζε, εθφζνλ ε παξαβίαζε δελ βιάπηεη ηελ 
Τπεξεζία (νηθνλνκηθά, δηαηξνθηθά θ.ιπ. θαηά ηελ θξίζε ηνπ).   
 
  β. Πξψηε θνξά, πξφζηηµν µέρξη 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εµεξψλ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην  ΣΔΘΑ.   
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  γ. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηµν µέρξη 50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εµεξψλ απφ ηελ 
επηβνιή ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην ΣΔΘΑ.  
  
  δ. Γηα επφκελεο θνξέο, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηελ θξίζε 
ηεο Μνλάδαο 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.  
 
   (2) Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή, σο έθπησηνπ  
 
   (3) Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ππέξ ηνπ ΣΔΘΑ. 
   

 3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ 
ζεηξά: 
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζην ΣΔΘΑ. 
 
  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία 
εκπνξεπκάησλ – παξαθξάηεζε ηνπ αληίηηκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 

 4. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Μνλάδα ην δηθαίσκα 
λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην. 
 

 5. 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, κέρξη 
δηαθνπή ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλά ή νξηζηηθά) γίλεηαη παξάιιειε  ελεκέξσζε 
ηνπ ΔΦΔΣ. 
 

 6. Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο (Γ’ ΚΝΟ, 16 ΑΚΤ). 
 
 7. ε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 
 
 8. 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 ε 
Μνλάδα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 
δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε 
θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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 9. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα δεκηά πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ 
αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ ηελ 
κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, επηθπιαζζνκέλε ησλ 
λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 
 10. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, ε Μνλάδα κπνξεί λα 
αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε άιινλ 
πξνκεζεπηή, είηε κε δηαγσληζκφ, είηε ρσξίο δηαγσληζκφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ 
επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή γηα ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηνπ ζαλ έθπησην, κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 11. Μέρξη αλαθήξπμεο λένπ αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη πξντφληα ηεο ίδηαο πνηφηεηαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε 
δηαθνξά ηηκήο λα επηβαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Δξαιπέζειρ Δπιβολήρ Κςπώζευν – Ανυηέπα Βία 

 
 1. 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 ηεο Moλάδνο.  
 
  β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα 
παξαδψζεη ηα είδε µέζα ζηνλ ζπµβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο 
βαξχλεη ηνλ πξνµεζεπηή. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
νη παξαθάησ: 

  
  (1)   Γεληθή ή µεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήµαηνο ηνπ πξνµεζεπηή. 
 

(2)  Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή ην θαηάζηεµα ηνπ πξνµεζεπηή. 
 
  (3)       Πιεµµχξα ή ζεηζµφο. 
   
  (4)       Πφιεµνο/ Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 
 
  (5)       ∆ηαθνπή   ηνπ   ειεθηξηθνχ   ξεχµαηνο   ή   απνδεηγµέλε   

βιάβε   ησλ µεραλεµάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο. 
 

  (6)     Δµπνξηθφο    απνθιεηζµφο    µεηαθνξψλ    (δηεζλνχο    
δηθηχνπ)    ή εµπνξηθφο απνθιεηζµφο εηζαγσγήο (εµπάξγθν). 

 
2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη εγγξάθσο ζηελ 

Μνλάδα θαη λα βεβαηψλνληαη απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αξµφδηαο 
αξρήο) µέζα ζε είθνζη (20) εµέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 
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   3.  Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ 
ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Σποποποίηζη ζςμβάζευν καηά ηη διάπκειά ηοςρ 
 
 1.  Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΔΝ ΑΡΣΑ, 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 
   (2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ην ΚΔΝ ΑΡΣΑ. 
 
   (3) Χζηφζν, 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 ΚΔΝ ΑΡΣΑ. 
 
   (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 
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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. 
 
   ε.     Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί σο πξνο ην ελνίθην αλά 
απηφκαην πσιεηή αιιά θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, ρσξίο λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή ζε 
πεξηπηψζεηο απμνκείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνπέδνπ. 
   

 2. Λφγσ ηεο εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ κηζζψκαηνο, 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. 
 

  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 
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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 ή 
 
        (3) Πεξίπησζεο πνπ ην ΚΔΝ ΑΡΣΑ 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. 
 
 4. 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. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ  

 
 1. Σν ΚΔΝ ΑΡΣΑ 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 
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 ΚΔΝ ΑΡΣΑ, 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 ΚΔΝ ΑΡΣΑ. 
 
  β. Γηαηαγήο απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
Λοιποί Όποι 

 
 1. Ο παξνχζα ζχκβαζε: 
 
  α. Γηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο 
ηεο, γηα ην είδνο θαη ην αληηθείκελφ ηεο. 
 
  β. Δίλαη ηζρπξφηεξε απφ θάζε άιιν θείκελν, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη 
κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη, εθηφο απφ θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ 
γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 
 2. Όια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κίζζσζεο ζα 
δηαηεζνχλ απφ ηνλ κηζζσηή. 
 
 3. Ρεηά δηαζαθελίδεηαη φηη ν πξψηνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ δηαζέηεη ζηνλ 
δεχηεξν εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κηζζσηή κφλν ηνλ ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
απηφκαησλ πσιεηψλ, θαζψο θαη παξνρέο λεξνχ θαη ξεχκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπο. 
 
 4. Ρεηά δηαζαθελίδεηαη επίζεο φηη ν δεχηεξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κηζζσηήο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε, εγθαηάζηαζε θα 
ιεηηνπξγία ησλ απηνκάησλ πσιεηψλ θαζψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
θαηαιιειφηεηα ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ησλ αλσηέξσ, ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε ζε δχν 
πξσηφηπηα αξηζκεκέλα, έλα γηα θάζε ζπκβαιιφκελν. 
 
 6. Ζ παξνχζα χκβαζε, αθνχ δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε θαη απφ ηνπο 
δχν ζπκβαιιφκελνπο, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 
 

 Ο Δκππόζυπορ Ξ      Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 
          ……………………… 
              (Τπνγξαθή-νηρεία-θξαγίδα Δηαηξείαο) 
  
 

        Άλρεο (ΠΕ) Φψηηνο Καξακπάο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν         Γ η ν η θ ε η ή ο 

 
 
Λγφο (ΠΕ) Γεψξγηνο Φηιίππνπ 
    Γληήο 4νπ Γξαθείνπ 
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