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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝ. ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ – Ν.Π.Γ.Γ. 
 

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ  
 
 
 
Αζάλα, 10/03/2023 
 
ΑΡ. ΠΡΧΣ :  7077 

Σαρ. Γηεχζπλζε      :Σζφρα 5 Αζήλα 115 21  

Σκάκα      :Πξνκεζεηψλ  

Πιεξνθνξέεο   :Νηαβαηδίθνο Αξγ.        

ΣειΫθσλν        :213 2031 059-060-061        

Fax     :210 6401 921  

Email   :promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr                     

 
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ : 2/2023 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ ΣΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ %)#, 170.219,87  #€ 

( 149.871,39 € ρσξέο Φ.Π.Α.) 
ΚΑΔ 1511, CPV 15000000-8 
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ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄) 

 

 
ΥΔΓΗΟ 
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Σν ΚΫληξν Κνηλσληθάο Πξφλνηαο ΠεξηθΫξεηαο Αηηηθάο (Κ.Κ.Π.Π.Α.) 
Έρνληαο ππφςε 
Α. Σηο δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

1. Σνπ Ν.Γ.496/74 (ΦΔΚ 204 Α΄) πεξί ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

mailto:promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/η.Α΄/27.11.1995) άξζξα 79 – 85 πεξί Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4270/2014 (143/Α΄) θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-16) πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

4. Σεο παξάγξαθνπ Β.δ  ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ  Ν.4025/2011(ΦΔΚ 228/η.Β΄/2-11-
2011) «πγρψλεπζε Μ.Κ.Φ.». 

5. Σνπ άξζξν 9 ηνπ Ν.4052/2012 «Αλαδηνξγάλσζε Τ.Τ. & Κ.Α. θαη Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο». 

6. Σνπ αξ. 9 ηνπ Ν.4109/2013 «Πεξί θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 16/ Α΄ /23-1-2013). 

7. Σνπ εδαθίνπ η. παξ. 1 άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4172/2013 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζηελ θαζαξή αμία 
ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 4% γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 8% γηα ηελ 
πξνκήζεηα ππεξεζηψλ. 

8. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) πεξί «χζηαζεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
Μεηξψνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

9. Σνπ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86/Α/2012) Άξζξν 238 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα 
ηελ Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011)» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα 
επηβάιιεηαη θξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο ΦΠΑ. 

10. Σνπ Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 68/20-3-
2007) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην αξ.377 & 379 ηνπ Ν. 4412/2016. 

11. Σνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/29-5-2013)«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/7-
4-2014). 

12. Σεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4152 (ΦΔΚ 107/Α’/9-5-2013) 
πεξί «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 
16/2/2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

13. Σνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ 64/Α’/2017) πεξί θαλνληζκνχ εμέηαζεο 
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ. 

14. Σνπ Π.Γ. 786/1978 (ΦΔΚ 182/Α΄/1978) πεξί ηεο θηεληαηξηθήο επηζεσξήζεσο 
λσπψλ, θαηεςπγκέλσλ θαη ινηπψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 
290/1992 (ΦΔΚ 148/Α΄/1992)  θαη ην Π.Γ. 412/1994 (ΦΔΚ 232/Α΄/1994). 

15. Σνπ Π.Γ. 9/1989 (ΦΔΚ 3/Α΄) πεξί θαζνξηζκνχ κηθξνβηνινγηθψλ 
ζηαζεξνηχπσλ ζε νξηζκέλα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 267/2002 (ΦΔΚ 233/Α΄). 

16. Σνπ Π.Γ. 56/1995 (ΦΔΚ 45/Ά/1995) πεξί ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο νδεγίεο 
92/46/ΔΟΚ θαη 92/47/ΔΟΚ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξεία γάιαθηνο θαη 
πξντφλησλ κε βάζε ην γάια. 

17. Σνπ Π.Γ. 81/1993 (ΦΔΚ 36/Ά/1993) πεξί νλνκαζίαο πξνέιεπζεο γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ. 

18. Σνπ Π.Γ. 365/2002 (ΦΔΚ 307/Ά/2002) πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηεο 
εηζαγσγήο απφ άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα ζηε Υψξα ή κέζσ απηήο ζε 
άιιν θξάηνο κέινο ηεο Κνηλφηεηαο νξγαληζκψλ επηβιαβψλ γηα ηα θπηά ή ηα 
θπηηθά πξντφληα θαη θαηά ηεο εμάπισζήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/29/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οδεγηψλ 
92/90/ΔΟΚ, 93/50/ΔΟΚ, 93/51/ΔΟΚ, 94/3/ΔΟΚ, 2001/32/ΔΚ, 2001/33/ΔΚ, 
2002/28/ΔΚ θαη 2002/29/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ 
Τ.Α. 120975/2005 (ΦΔΚ 275/Β΄), ηελ Τ.Α. 117735/2006 (ΦΔΚ 554/Β΄), ηελ 
Τ.Α. 115123/2006 (118/Β΄) θαη κε ην Π.Γ. 50/2007 (ΦΔΚ 52/Ά/2007). 
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19. Σνλ Καλνληζκφ 2568/1991 ηεο ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο 
κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ. 

20. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο 
νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα 
γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»). 

21. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζήκαλζε ηνπ 
πξντφληνο, επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο παξαγφκελεο ζηελ Διιάδα ή 
εηζαγφκελεο απφ Σξίηεο Υψξεο θαη δηαθηλνχκελεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε παηάηαο, απφ ηνλ παξαγσγφ έσο θαη ην ζηάδην ηεο 
ιηαληθήο πψιεζεο.  

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

23. Σν άξζξν 2 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 29/2012 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα 
πξφηππα εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ. 

24. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2200/1996 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ 
ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1148/2001 
ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί, ηελ ΤΑ 257543/2003 (ΦΔΚ 1122/Β΄/2003) πεξί 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1148/2001 ζηνλ ηνκέα 
λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, φπσο ε ππνρξεσηηθή ηππνπνίεζε (ζπζθεπαζίαο 
θαη επηζήκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πνπ εηζάγνληαη, 
εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο θαη 
θαηαζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο 
(Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89 Άξζξν 3 θαη Άξζξν 67β) πεξί ιήςεο εηδηθψλ 
κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηα λσπά νπσξνιαραληθά εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηά 
ηελ εκπνξία θαη δηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βάζε παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή 
θαηαλάισζή ηνπο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ (Καλνληζκφο 
(ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ 
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ 
κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο 
ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96 θαη (ΔΚ) αξηζ. 
1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ). 

25. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, Καλνληζκφ (ΔΚ) 2065/2001 
ηεο Δπηηξνπήο, «γηα θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε 
ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο, φπσο 
ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1224/2009 «πεξί 
ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο 
θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεσο ησλ θαλνληζκψλ … θαη 
θαηαξγήζεσο ησλ θαλνληζκψλ…» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ 
Καλνληζκφ (ΔΚ) 404/2011 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ 
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 πεξί 
ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο 
ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο». 
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26. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1881/2006  γηα θαζνξηζκφ κέγηζησλ επηηξεπηψλ 
επηπέδσλ γηα νξηζκέλεο νπζίεο νη νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

27. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ε πάλσ 
ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

28. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 10/2011 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα πιαζηηθά πιηθά θαη 
αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

29. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2377/1990 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε 
θνηλνηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ θαηαινίπσλ 
θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

30. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ηε 
ζέζπηζε ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ 
θαηαινίπσλ ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα Η ηνπ 
θαλνληζκνχ. 

31. Σελ Οδεγία 2007/68/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΗΗΗα ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ. 

32. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 
1441/2007. 

33. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ 
Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο 
ησλ ηξνθίκσλ. 

34. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

35. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα 
δσηθήο πξνέιεπζεο. 

36. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 854/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ πεξί δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα 
πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 
άλζξσπν. 

37. Σελ Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
Οδεγία 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

38. Σελ Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία απφ ηελ 
πάξνδν ηεο νπνίαο απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ. 

39. Σελ Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
πεξί αλαγξαθήο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

40. Σελ Οδεγία 2008/5/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ 
επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ πέξαλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ. 

Β. Σηο θΪησζη απνθΪζεηο: 
1. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ1/46314/15261/18-11-2019 (ΦΔΚ 1005/η.ΤΟΓΓ/285-11-

2019)Απφθαζε ηνπ Τπ. Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθ. & Πξφλνηαο «Πεξί 
νξηζκνχ κειψλ Γ.. ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.» , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΦΔΚ 2044/Β’/22-8-2013) πεξί Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ.  

3. Σελ Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΦΔΚ 2090/Β΄/2014) πεξί θσδηθνπνίεζεο Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο 
ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) 
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4. Σελ ΚΤΑ 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/ Β΄/9-6-2021) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

5. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 
«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ)». 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 10054/2484/8-4-2013 ΤΑ πεξί εμνπζηνδφηεζεο ησλ ΜΚΦ γηα 
ηελ δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, 
εξγαζηψλ θιπ κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ 
αξηζκφ είδνπο. 

7. Σελ ΤΑ 1100/1987 (ΦΔΚ 788/Β΄/1987) πεξί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Κνηλήο Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεσο φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

8. Σελ ΤΑ Α2-1162/2004 (ΦΔΚ 874/Β΄/2004) πεξί ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εκπνξία θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, θαη ηελ ΤΑ Α2-3255/2006 
(ΦΔΚ 851/Β΄/2006) πεξί εκπνξίαο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαηεςπγκέλσλ 
αιηεπκάησλ πνπ θέξνπλ επίπαγν (πγξφ θάιπςεο). 

9. Σελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/1989, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ Α2-
2207/2007 (ΦΔΚ 815/Β΄/2007). 

10. Σελ ΤΑ 313312/1994 (ΦΔΚ 52/Β΄/1994) πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 15523/30-8-2006 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1187/Β’/2006) Πεξί αλαγθαίσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ 
178/2002, 852/2004, 853/2004,854/2004 θαη 882/2004. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/ νηθ. 96967/2012 (ΦΔΚ 2718/Β΄/2012) Πεξί  
Τγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 
θαη πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

13. Σελ ΤΑ 257543/2003 (ΦΔΚ 1122/Β΄/2003) πεξί ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1148/2001 ζηνλ ηνκέα λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ. 

14. Σηο ππ’ αξηζκ. 9682/17-10-2016 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ. 
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 5ε πλ./22ν ζέκα/2-2-2023 Απφθαζε Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α πεξί 

έγθξηζεο ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 
παληνπσιείνπ θαη ηπξνθνκηθψλ πνπ δελ θαηαθπξψζεθαλ απφ ηνλ δηεζλή 
δηαγσληζκφ. (ΑΓΑΜ: 23REQ012268561). 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 4199/13-02-2023 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε α/α 238 
δέζκεπζεο πίζησζεο (ΑΓΑ: 68ΜΖΟΞΥ1-1ΖΔ / ΑΓΑΜ: 23REQ012268820). 

17. Σελ ππ’ αξηζκ. 119/2023 Πξάμε Πξνέδξνπ έγθξηζεο πξνθήξπμεο θαη ηεπρψλ 
δηαγσληζκνχ (ΦΜΥΟΞΥ1-ΧΛ4). 
 
 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
 
 

1. Γηεζλή ειεθηξνληθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 
αλάδεημε πξνκεζεπηή ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 
(CPV:15000000-8) ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΑΣΣΗΚΖ, γηα Ϋμη (6) κάλεο κε δηθαέσκα 2κελεο κνλνκεξνχο παξΪηαζεο, 
πξνυπνινγηζκΫλεο δαπΪλεο 170.219,87 € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ %, 
(149.871,39€ ρσξέο Φ.Π.Α.) κε δπλαηφηεηα 3κελεο κνλνκεξήο παξάηαζεο, κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά, ζηνλ ΚΑΔ 1511 (4199/13-02-2023 
Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε α/α 238 δέζκεπζεο πίζησζεο). 

2. Ζ πξνθχπηνπζα ζχκβαζε ή νη πξνθχπηνπζεο ζπκβάζεηο ζα έρνπλ δηθαίσκα 
ηξνπνπνίεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ή θαη παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ ζχκβαζε, ρσξίο ή θαη κε αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο 
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λα ζίγεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 132 λ.4412/16, δειαδή ζσξεπηηθά α) αχμεζε έσο 50% 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, β) έσο ηνπ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν απαηηείηαη άιιε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

3. Ο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφο είλαη σο εμήο: 
 

 Α/Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΤΝΣ. 
ΦΠΑ 

Π/Τ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

Π/Τ ΜΔ ΦΠΑ 

1 ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 
Υακειφηεξε ηηκή 

13% 20.560,10 € 23.232,91 € 

2 
ΕΑΥΑΡΧΓΖ & ΓΛΤΚΑ κε 13% 
ΦΠΑ 

Υακειφηεξε ηηκή 
13% 14.858,20 € 16.789,77 € 

3 
ΕΑΥΑΡΧΓΖ & ΓΛΤΚΑ κε 24% 
ΦΠΑ 

Υακειφηεξε ηηκή 
24% 7.568,50 € 9.384,94 € 

4 
ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
κε ΦΠΑ 13% 

Υακειφηεξε ηηκή 

13% 65.162,55 € 73.633,68 € 

5 
ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
κε ΦΠΑ 24% 

Υακειφηεξε ηηκή 

24% 296,94 € 368,21 € 

6 ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 
Υακειφηεξε ηηκή 

13% 41.425,10 € 46.810,36 € 

   
ΤΝΟΛΑ 149.871,39 € 170.219,87 € 

 

Ζ θξίζε γίλεηαη ζηελ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, ζπλεπψο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ ΦΠΑ απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία. Οη πξνζθέξνληεο ζα 

πξνζαξκφδνπλ ηνλ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Πεξαηηέξσ ν αλψηεξν 

αλαθεξφκελνο πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη σο αλψηαην φξην 

δηαζέζηκεο πίζησζεο, ψζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο απνθάζεηο ζθνπηκφηεηαο, 

δαπάλεο, αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη εγθξίζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

Α. Οη ζπκκεηΫρνληεο κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ θαη γηα κΫξνο ηεο 
δεκνπξαηεζεέζαο πξνκάζεηαο κφλν σο εμάο: 

Α.1 Γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ησλ 
θαηεγνξηψλ ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ, ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΖΜΔΝΑ & ΤΝΑΦΖ (CPV 
15800000-6).  
Α.2. θαη Α.3. καδέ.  Γηα ην ζχλνιν καδέ ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ 
εηδψλ ησλ θαηεγνξηψλ ΕΑΥΑΡΧΓΖ, ΓΛΤΚΑ & ΤΝΑΦΖ (CPV 15842000-
2). 
Α.4. θαη Α.5. καδέ.  Γηα ην ζχλνιν καδέ ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ 
εηδψλ ησλ θαηεγνξηψλ ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (CPV 15000000-8). 
Α.6. Γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ ηεο 
θαηεγνξέαο ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ (CPV 15540000-5). 
 

Γηα φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ ΠαξαξηεκΪησλ θαη ησλ δνκψλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
αλΪ θαηεγνξέα εέδνπο, ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα Α’ & Β’. Δέλαη επλφεην φηη 
νη ζπκκεηΫρνληεο κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξέεο ά 
γηα θΪπνηεο απφ απηΫο ά αθφκα θαη κφλν γηα κέα απφ απηΫο, κε ηελ 
ππνρξΫσζε ηάξεζεο ησλ φζσλ αλαθΫξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδΪθην. 

Σν θξηηάξην θαηαθχξσζεο εέλαη ε ρακειφηεξε ηηκά (φπσο αλαθΫξεηαη θαη ζην 

ΠαξΪξηεκα Α’. παξ. Α.2.), ζην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ αλΪ θαηεγνξέα 
εέδνπο μερσξηζηΪ (π.ρ. ηπξνθνκηθΪ θηι) φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 
πέλαθεο πνπ αθνξνχλ θΪζε κνλΪδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ρσξηζηΪ θαη νη νπνένη 
παξαηέζεληαη ζην ΠαξΪξηεκα Β’ ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πνζφηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’ θαη ην αληίζηνηρν έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
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4. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαηφπηλ δεκνζίεπζεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζην 
δηαδηθηπαθφ ηφπν www.promitheus.gov.grηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) θαη ζηνλ ειιεληθφ Σχπν. 

5. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζχληκεζε πξνζεζκηψλ ζε πξνζεζκία 
ηνπιάρηζηνλ δεθαπΫληε (15) απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζηελ Τπεξεζία ησλ 
Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ. ήηνη ζηηο 29/03/2023 (εκέξα απνζθξάγηζεο). 

6. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκψλ (εθεμήο: «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ») ηνπ 
ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ θαη ηα αξκφδηα 
πξνο ηνχην πηζηνπνηεκέλα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

7. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.grηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην 
ΔΖΓΖ. 

8. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.grηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. νξίδεηαη ε: 27/03/2023 θαη ψξα: 15:30. 

9. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ελ ιφγσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

10. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη θάζε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 6 ηνπ λ. 4155/2013 θαζψο θαη ζηελ ΚΤΑ 
64233/2021 (ΦΔΚ 2453/ Β΄/9-6-2021). 

11. Ζ απνζθξάγηζε ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη ειεθηξνληθά 
απφ ηα αξκφδηα πηζηνπνηεκέλα ζην χζηεκα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
(«Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ»). 

12. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 
13. Οη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ 

ηνπο ππνςήθηνπο γηα δηαθφζηεο εβδνκήληα εκέξεο (270) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα αθφκα 270 εκέξεο. 

14. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο 
Πξνθήξπμεο, θέξνληα ςεθηαθή ππνγξαθή, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο , ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξν ηεο 
εθπλνήο ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ψζηε λα ππάξρεη ν 
απαξαίηεηνο ρξφλνο παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία 
θαη ζα απαληήζεη ειεθηξνληθά, ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φια ηα 
εξσηήκαηα πνπ ζα γίλνπλ, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (άξ.67 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016). 

15. Σα εξσηήκαηα ζα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθιεηζηηθά ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ζ Αλαζέηνπζα 
Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί κε ηξφπν άιιν 
απφ ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν. 

16. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλήζεηο, 
ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο ή ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο θαηά ησλ φξσλ ηεο 
Πξνθήξπμεο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

17. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο κε ηα 
ζπλεκκέλα κέξε ηεο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ζα δηαηίζεηαη απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο 
ηφπνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.kkppa.gr. Δπίζεο, ζα αλαξηεζεί ζηνλ 
ηζηφηνπν ηνπ ΚΖΜΓΖ  http://www.eprocurement.gov.gr. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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18. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ (παξ. 2 αξ.22 
Ν.4412/16). 

19. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αληηκεησπίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο, κε δηαθάλεηα, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο 
αλαγλψξηζεο,  ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο  ειεπζεξίαο ηαπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη  αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

20. Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δχν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο 
ζχκθσλα κε ηελ 2879/2-3-2018 ΤΑ (ΦΔΚ Β’ 879) θαη ηελ 4954/3-4-2018 ΤΑ (ΦΔΚ 
Β’ 1526) θαζψο θαη ην έγγξαθν πεξί ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ζηνλ εζληθφ ηχπν 
(http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/328-pinakas-
apotypvshs-tvn-ypoxrevsevn-dhmosieysevn) ηεο ΔΑΑΓΖΤ. Πεξίιεςε ηεο 
πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γη@χγεηα: 
http://et.diavgeia.gov.gr/f/kkppa, Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί 
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. : www.kkppa.gr, θαζψο θαη ζην ΚΖΜΓΖ ζηελ 
ζειίδα  Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 
3548/2007, φπσο ηζρχεη. 

 
Άξζξν 1ν 

Γηθαέσκα πκκεηνράο θαη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
 
Α. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο. 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 
ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 
ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ 
πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο ή 
πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

2. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή 
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ 
ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα Πξνκήζεηα/Τπεξεζία θαηαθπξσζεί ζε 
έλσζε πξνζψπσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη 
αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ 
έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε 
απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

3. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα 
πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ 
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ (ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά) ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ 
θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο (παξ. 2 αξ. 75 Ν.4412/16) ή λα πξνζθνκίδνπλ 
αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ. 

4. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν φξνο “πξνκεζεπηήο” αθνξά φιεο 
ηηο πξναλαθεξζείζεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

 
Β. Λφγνη απνθιεηζκνχ.  
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/328-pinakas-apotypvshs-tvn-ypoxrevsevn-dhmosieysevn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/328-pinakas-apotypvshs-tvn-ypoxrevsevn-dhmosieysevn
http://et.diavgeia.gov.gr/f/kkppa
http://www.kkppa.gr/
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πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ Ν. 4412/2016, ή είλαη γλσζηφ ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή 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), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 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 ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 
ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 
ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 
(εκπνξία επηξξνήο κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) 
ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 
ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε 
θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 
(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 
ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 
265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 
ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 
ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 
(Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 
88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Μαΐνπ 
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2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (EE L 
141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 
139), 

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) θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 
Πνηληθνχ θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν 
εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 
ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο 
θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε 
λφκηκν εθπξφζσπν. 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ 
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
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Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 
εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ 
Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79, ή άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή 
δήισζεο, κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο 
ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Οη πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ 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 ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ 
δεζκεπηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. 

3. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
 

α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε 
ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 
θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016. 

β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία 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 έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α’ 93), 
πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
24, πεξί ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 
απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 
ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48, πεξί 
πξνεγνχκελεο εκπινθήο ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
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θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο, 

δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ 
απαηειψλ 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 79, πεξί Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο, 

ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί 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 κε απαηειφ 
ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε, 

ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην 
νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ έρεη επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 
απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηαζδήπνηε 
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ 
µέινο ηεο. 

6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα αξ. 73 & 74 ηνπ λ.4412/2016. 
  

 
Άξζξν 2ν 

Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο 
 

Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξΫπεη λα ππνβΪινπλ καδέ κε ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπο, επέ πνηλά απφξξηςεο, ηα θΪησζη δηθαηνινγεηηθΪ: 
  
Α.  ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο παξνχζεο. 
2. To Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 
i. «Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..)»:  

Πξφθεηηαη γηα κηα ππεχζπλε δήισζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο 
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθφ απνδεηθηηθφ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην θαηψηαην φξην ηεο 
ΔΔ. Ζ ππεχζπλε δήισζε επηηξέπεη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ή 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα απνδείμνπλ φηη: 

• δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη ή 
είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζχλαςε δεκφζηαο 
ζχκβαζεο. 
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• πιεξνχλ ηα ζπλαθή θξηηήξηα απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο. 
ii. Μφλνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Απφ 
ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ νξηζκέλα ή φια 
ηα έγγξαθα ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο παξέρεη ηνπο ζπλδέζκνπο γηα ηα πξσηφηππα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα κεηξψα, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα έρεη άκεζε πξφζβαζε απφ εθεί. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηαλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο. Σν ΔΔΔ δελ 
πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Καιχπηεη κφλν ηνπο φξνπο 
ζπκκεηνρήο (πξνεπηινγή) απφ πιεπξάο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ θαη 
επηινγήο. Πέξαλ απηψλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 
ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 
ηεο δηαδηθαζίαο (παξ. 5 ηνπ αξ. 79 ηνπ λ.4412/16). 

iii. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε 
δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔ. Ζ ζπλνδεπηηθή 
ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 79Α, πεξί ππνγξαθήο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 
χκβαζεο. 

iv. Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάινληαη πξνζθνξέο ή 
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο 
εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο έρνπλ επέιζεη 
κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ 
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ. 

v. Σν eΔΔΔ είλαη ε ειεθηξνληθή έθδνζε απηήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, 
πνπ παξέρεηαη ζην δηαδίθηπν απφ ζην URL:  
https://espd.eprocurement.gov.gr  

vi. ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 
ΤΜΒΑΖ (Δ.Δ.Δ..) 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν Δ.Δ.Δ.. φπσο απηφ έρεη νξηζηεί 
απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζηε δηαθήξπμε (ήηνη είηε ζην θείκελν 
απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν PDF πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο) ζε κνξθή pdf (ΚΤΑ 64233/2021 – ΦΔΚ 2453 Β’) 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηελ δηαθήξπμε. 

 Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 
αλαξηεκέλν ζην ΔΖΓΖ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επηθνπξηθφ 
αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ 
ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ 
PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή ηνπο. εκεηψλεηαη ην εμήο: Σν αξρείν PDF παξάγεηαη 
έκκεζα απφ ηελ ππεξεζία eEEE επηιέγνληαο ην θνπκπί 

https://espd.eprocurement.gov.gr/




ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2023 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ & ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 

 

 

ειίδα 14 απφ 89 

 

«Δθηχπσζε». Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε 
εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF printer), ήηνη ινγηζκηθφ, 
εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν 
απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν 
PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε 
ιεηηνπξγία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ 
θπιινκεηξεηή δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome, ή απφ 
εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF. ΔιΫγμηε ην ΔΔΔ 
γηα αιιαγΫο θαηΪ ηελ «εθηχπσζε» ηνπ θαη θαηΪ ηελ ππνβνιά 
ηνπ. 

 ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ 
αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ’ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία 
(https://espd.eprocurement.gov.gr) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα 
ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 
ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα 
ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε 
κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην 
ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

 ΔηδηθΪ ζην κΫξνο IV «Κπιηήπια επιλογήρ» ν θΪζε ππνςάθηνο 
ζα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ «α. Γενική ένδειξη για όλα ηα 
κπιηήπια επιλογήρ». 

 Γελ ιακβάλεηαη ππφςε θακία απάληεζε (είηε «λαη» είηε «φρη») ζην 
Μέξνο V: «Πεπιοπιζμόρ ηος απιθμού ηυν πληπούνηυν ηα κπιηήπια 
επιλογήρ ςποτηθίυν», θαζψο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θάλεη 
ρξήζε ηνπ αξ. 85 ηνπ λ.4412/16 πεξί  δπλαηφηεηαο πεξηνξηζκνχ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ. 

 Σν ΔΔΔ ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (δηαθήξπμε, αίηεζε 
ζπκκεηνρήο θιπ) ηεο εθάζηνηε δηαδηθαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 
δχλαηαη λα απνθιεηζηεί νηθνλνκηθφο θνξέαο ιφγσ κε 
ζπκπιήξσζεο ή εζθαικέλεο ζπκπιήξσζεο πεδίσλ ηνπ ΔΔΔ, 
ηα νπνία αθνξνχλ ζε ζηνηρεία πνπ δελ ζπλδένληαη κε φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο / αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ππνγξαθήο/ψλ ζην ΔΔΔ δελ είλαη 
δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ηνπ, θαζψο ε έιιεηςε ππνγξαθήο ζην 
ΔΔΔ ή κε λφκηκε/έγθπξε ππνγξαθή ηνπ ηζνδπλακεί κε κε 
λφκηκε/έγθπξε ππνβνιή ηνπ. 

 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε 
λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ πξνζθνξά έλσζεο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά, ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 
κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 
Β. ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ ΠΟΛΗΣΔ 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο παξνχζεο. 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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2. To Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..) ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ 
Ν. 4412/2016 φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 3. ηνπ εδ. Α. ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
 

Γ. ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 
1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο παξνχζεο.  
2. ια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο 

πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο 
θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ή ην αλσηέξσ ΔΔΔ ππνγξάθνληαη 
απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ 
Νφκηκν Δθπξφζσπν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. Δίλαη φκσο είλαη δπλαηή, ε 
ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ 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. 

3. Χο 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 ηνλ 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. 
 

 
  Γ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο παξνχζεο. 
2. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο 

αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. 3Α, 3Β θαη 3Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη : 

 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο / ΔΔΔ 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ 
ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 
Δ. ΔΝΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο παξνχζεο.  
2. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή ή 

θαη πάξνρν ππεξεζηψλ, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ 
ηεο έλσζεο.  

 Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα 
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη 
ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ 
ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
αλαπιεξψλεη. 

3. Ζ έλσζε ππνςήθησλ αλαδφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο αλαδφρνπο πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο ππνςήθησλ αλαδφρσλ. 

4. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 
νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο 
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πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

5. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
αλσηέξα βία, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο 
πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη 
θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ 
λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 
ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 

Σ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΠΗΚΤΡΧΜΔΝΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ. 
 
1. Όινη νη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ εθφζνλ δεηεέηαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαθάξπμε λα ππνβΪινπλ επηθπξσκΫλα θσηναληίγξαθα, απηά ζα είλαη 
επηθπξσκέλα θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4250/2014 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αληί 
πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Γεκφζην, ηνπο Ο.Σ.Α., ηα 
Ν.Π.Γ.Γ., ηα Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα Ν.Π.Η.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο 
ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο 
πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηηο δεκφζηεο 
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
1 ηνπ λ.3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 
Ο.Σ.Α.) επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 
Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ 
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ά θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη 
ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο θαη ε νπνέα 
θΫξεη ππνγξαθά κε εκεξνκελέα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο θαηΪ ην 
νπνέν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη πξνζθνξΫο ά αηηάζεηο ζπκκεηνράο. 
Οκνίσο, ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο 
αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

2. Γηα ηα απνδεηθηηθά ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά 
έγγξαθα, ηζρχεη φηη κπνξεί λα γίλνληαη  απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, 
εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ρσξίο 
ζεψξεζε) ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο (παξ. 13 αξ.80 λ.4412/16). 

 
Ε. ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΖ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ.  

1. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, 
απφ ηα απαηηνχκελα ηηο δηαθήξπμεο ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο ή φπνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απηφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα 
θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ 
αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, 
ζπλππνβάιιεηαη, ππνρξεσηηθά, κε βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ 
εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο 
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ηηο πεξηπηψζεηο φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο (αξ. 80 λ.4412/16). Ζ 
έλνξθε βεβαίσζε είλαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 
ππνςεθίσλ. 

 
Άξζξν 3ν 

Γηεπθξηλάζεηο γηα ηελ ππνβνιά ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνράο 

 
1. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε 
Ϋσο ηελ εκΫξα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ νξέδεηαη ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο (παξ. 1.6. ηεο αξ.13 ηεο ΚΤΑ 64233/2021 - ΦΔΚ 2453/ 
Β΄/9-6-2021). 

2. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
3. Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 
απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 
ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη 
ζηνηρεέα πνπ δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ/ζπληαρζεέ απφ ηνλ έδην ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξΫα θαη θαηΪ ζπλΫπεηα δελ θΫξνπλ ηελ ςεθηαθά ηνπ ππνγξαθά. Χο ηέηνηα 
ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν. ηνλ ελ ιφγσ θάθειν ζα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο : 

 Ζ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηεο εηαηξείαο κε ηε δηαθξηηηθή 
επσλπκία “ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη 
μερσξηζηφο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ηα  αληίζηνηρα δηθά ηνπ 
δηθαηνινγεηηθά. 

 Ζ έλδεημε «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ηδξχκαηνο : «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». 

 Ο ΑΡΗΘΜΟ θαη ν ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ θαη ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Σαρπδξνκηθήο 
Γηεχζπλζεο, Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ Δπηθνηλσλίαο θαη Fax). 
εκεηψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο  κε ηνλ δηαγσληδφκελν. 

 
5. Έγγξαθα ηα νπνέα εκπέπηνπλ ζηελ Ϋλλνηα ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ λ.4250/2014, 

δειαδή εθδίδνληαη απφ ην Γεκφζην, ηνπο Ο.Σ.Α., ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Γηθαζηήξηα 
φισλ ησλ βαζκψλ, ηα Ν.Π.Η.Γ. πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη 
ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη 
ηνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λ.3429/2005, θαζψο θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. 
(π.ρ. ηα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ζηξνγγπιά ζθξαγέδα ηνπ θξΪηνπο) εθφζνλ 
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ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα γέλνληαη απνδεθηΪ σο επθξηλά 
θσηναληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, κπνξνχλ λα κελ 
πξνζθνκηζζνχλ ζε θπζηθφ θΪθειν, αξθεέ λα Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ 
θαη λα εέλαη επθξηλά (ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην αξ. 5), ζηνλ αληίζηνηρν 
θάθειν (θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ-ηερληθήο ή θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 
πνπ απαηηεί ε παξνχζα δηαθήξπμε. 

6. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρεη 
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 
Σν ΔΔΔ θαη φιεο νη ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα, 
κπνξνχλ λα ππνγξΪθνληαη κε εκεξνκελέα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 
θαηΪ ην νπνέν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη πξνζθνξΫο ά αηηάζεηο 
ζπκκεηνράο, θαη λα αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε/πξφζθιεζε (αξ. 79Α 
παξ.4 λ. 4412/2016). Γελ απαηηείηαη ζεψξεζή ηνπο. 

7. Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη δελ απαηηείηαη 
λα πξνζθνκηζζνχλ (παξ.1.3.1. ηνπ αξ.13 ηεο ΚΤΑ 64233/9-6-21) θαη ζε έληππε 
κνξθή γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο. 

α) είηε ηνπ άξζξνπ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) πεξί 
ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
ζθξαγίδα θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά 
έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille, 
β) είηε ηνπ άξζξνπ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) πεξί 
ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
ζθξαγίδα. 
γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α’ 45), φπσο απηφο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πεξί κείσζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη 
απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ θαη ηδίσο ηεο πξνζθφκηζεο δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ κε απιή θσηνηππία, 
δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο 
ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, 
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο 
ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ. 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ, ελεκεξσηηθά θαη 
ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο απνδφζεηο ζε 
δηεζλείο κνλάδεο καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

8. Έσο ηελ εκΫξα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ νξέδεηαη ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
θιεηζηφ θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε έληππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
ελδεηθηηθά είλαη (παξ. 1.6 αξ. 13 ΚΤΑ 64233/2021): 
α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 
β) ηα έγγξαθα πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ 
λ.2690/1999, 
γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 
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ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά 
ηνπο, θαζψο θαη 
δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο 
Υάγεο (Αpostille) ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

9. ηα πιαίζηα θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή 
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζην ζχλνιν 
ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε φιν ην Γεκφζην Σνκέα φπσο πξνβιέπεη ν N. 
4250/2014 ΦΔΚ Α΄ 74 ηα θάζε είδνπο έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζα γίλνληαη δεθηά εθφζνλ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Νφκν 
θαη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην κε Αξηζκ. Πξση.: ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 
ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ. 

10. Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 
παξαπάλσ ζεσξείηαη εθ παξαδξνκήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

11. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. ζα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επί ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ 
θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο 
παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ φρη κφλν ζα επηβάιινληαη νη 
θπξψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά ζα αλαθαιείηαη 
ακέζσο θαη ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 
 
 

Άξζξν 4ν 
Δγγπάζεηο 

 
1. Δγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ.  

1.1. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ εθδίδεηαη ππέξ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ γηα ηα εέδε πνπ 
πξνζθΫξεη, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ 
Ν4412/2016. 

1.2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλα 
κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο  πνπ δεηά ε 
δηαθήξπμε. 

1.3. Πξνζθνξέο ρσξίο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ή ρσξίο ηελ 
πξνζήθνπζα θαηά ηελ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

1.4. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ. 

2. Δγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ζχκβαζεο. 
2.1. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθά επηζηνιά θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 4% 
ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 
δηαθήξπμε, αθαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα ηζρχεη γηα φζν δηαξθεί ε 
ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν4412/2016. 
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα 
είλαη απφιπηα ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
Δ΄. 

3. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε Γηαθάξπμε, εθδέδνληαη απφ 
πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηελ ΔιιΪδα, ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) ά ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ 
ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη Ϋρνπλ, 
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ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαέσκα. 
Δγγπάζεηο πνπ εθδέδνληαη ζε Ϊιιν θξΪηνο εθηφο ηεο ΔιιΪδαο, ζα 
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά 
γιψζζα. 

4. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ, επέ πνηλά απνξξέςεσο ηεο 
πξνζθνξΪο, φια ηα oπζηψδε ζηνηρεέα ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ Γ’ θαη Δ’ ηεο 
παξνχζαο Γηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο ππνςάθησλ αλαδφρσλ νη 
εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. Γίλνληαη δεθηέο νη εγγπήζεηο ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Σακείνπ. 

5. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ζρεηηθΪ κε ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 

  
Άξζξν 5ν 

Υξφλνο θαη ηφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ – Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 
 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο 
ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζηελ ΚΤΑ 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/ Β΄/9-6-
2021) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», θαη ζην 
Ν.4412/16. 

2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε 
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 
6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ζηελ ΚΤΑ 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/ Β΄/9-6-2021) 
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

3. Αιινδαπνί νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ απηνηειψο ζην 
Γηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα δηνξίζνπλ εθπξφζσπν θαη Αληίθιεην ζηελ 
Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπο, λα δέρεηαη ηπρφλ 
αιιεινγξαθία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γεληθά λα εθπξνζσπεί ηνλ 
ππνςήθην ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο εθπξφζσπνο θαη 
Αληίθιεηνο πξέπεη λα έρεη ππνβάιεη ηα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο δηνξηζκφο εθπξνζψπνπ θαη 
Αληηθιήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν αιινδαπφο κεηέρεη ζε έλσζε πξνζψπσλ, 
πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξά. 

4. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
θαλέλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν δελ γίλεηαη δεθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
αθφκε θαη εάλ ππάξρεη αίηεζε έθδνζήο ηνπ ή ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ 
πξνζθφκηζή ηνπ. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη, σζηφζν, λα θαιέζεη ηνπο 
Τπνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη/ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε θαη 
ε δηεπθξίληζε δελ κπνξεί λα ζπληζηά εθ λένπ ππνβνιή κε κεηαβνιή 
νπζηψδνπο ζηνηρείνπ θαη επηηξέπεηαη κφλν γηα ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, αθνχ 
δελ επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζθφκηζε παξαιεθζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 

5. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Χο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. νξίδεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
ζην ΔΖΓΖ. 

7. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. νξίδεηαη ε 27/03/2023 θαη ψξα: 
15:30. 

8. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο ζε ειεθηξνληθφ 
θάθειν εληφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζηελ Πξνθήξπμε, πξνζεζκίαο. Σα 
πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο : 

9. Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη, 

10. Έλαο (1) (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
11. πνπ (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ 

ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ. 
12. ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο σο 
απαξαίηεηα ζηνηρεία Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη 

 ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α θαη Β ηεο 
παξνχζαο σο απαξαίηεηα ζηνηρεία Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

13. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 
θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

14. Δθφζνλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 
ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

15. ηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο. 

16. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 
θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

17. Δθφζνλ, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο 
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

18. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζεκαίλεη, κε 
ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηήξα. 

19. Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
20. ε πεξίπησζε ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο 

επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ 
ησλ κειψλ ηνπο. 
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21. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε Πξνζθνξέο πνπ δελ ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά ή 
πνπ ππεβιήζεθαλ εθηφο ηεο αλαγξαθφκελεο ζηελ Πξνθήξπμε πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ φπσο ηεξείηαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ 
ρξνλνζήκαλζεο ηνπ πζηήκαηνο. 

22. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 
23. Οη Τπνςήθηνη, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηηο δηνηθεηηθέο 

ελζηάζεηο ή πξνζθπγέο ηνπ αξ. 8 ηεο παξνχζαο θαηά ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, ή ε αλσηέξσ έλζηαζε ή πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη 
φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
Πξνθήξπμεο. 

24. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επηθπιάμεηο ή ηξνπνπνηήζεηο 
ζε νπνηνλδήπνηε φξν ηεο Πξνθήξπμεο απνξξίπηνληαη. 

25. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ 
θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη 
απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

26. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

27. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα δηαθφζηεο 
εβδνκήληα  (270) εκΫξεο. Ζ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο αξρίδεη απφ ηελ 
επφκελε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ 
δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο ηελ ηειεπηαία εκέξα 
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα λα είλαη δεθηφ ην αίηεκα 
απφζπξζεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε 
πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ν 
δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: i) Έθπησζε θαη 
απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε, ii) Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. Γηα ηελ απφζπξζε 
ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Τπνζπζηήκαηνο έγγξαθε 
εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν αξκνδίσο. Γηα ηελ απφζπξζε, θαη εθφζνλ ην αίηεκα είλαη 
ζχκθσλν κε ηελ παξνχζα, δελ απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

28. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε 
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

29. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε (αθφκε 270 
εκέξεο). Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 
πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

30. Οη ζπκκεηΫρνληεο κπνξνχλ λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ γηα κΫξνο ηεο 
δεκνπξαηεζεέζαο πξνκάζεηαο φπσο νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Α’ & Β’. 
ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο. 

31. ια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, (φπσο κπνξεί λα είλαη θαη απφ 
δηθεγφξν, (αξ.36 ηνπ θψδηθα δηθεγφξσλ λ. 4194/13)), κε εμαίξεζε απζηεξά 
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ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε 
ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε 
απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη 
ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

32. O πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, 
ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα 
επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη 
ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

33. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή 
απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 

34. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. 
Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ 
επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν 
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ζα 
απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

35. Σπρφλ Πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο, ηα νπνία 
λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ 
εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα 
εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο βαζηδφκελα ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ 
πξνηχπσλ γηα πηζηνπνίεζε θαζψο επίζεο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη 
απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο Τπεξεζίεο, 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
πιηθψλ. Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηή 
πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 
Άξζξν 6ν  

ΔλεκΫξσζε γηα ηελ επεμεξγαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ. 
 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο 
ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο 
Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο: 
Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 
πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία 
ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ 
ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Πξνζθέξσλ ή Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 
Πξνζθέξνληνο. 
ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε 
ηεο χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 
εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη 
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη 
επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε 
ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 
ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε 
Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, Υεηξηζηέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ 
γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ 
απνξξήηνπ. 
(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή 
δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 
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(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν. 
IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πέληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο 
ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε 
εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην 
πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 
V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, 
απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή 
αζέκηηε επεμεξγαζία. 
 

Άξζξν 7ν 
ΑπνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ (αξ. 100 λ.4412/16 φπσο ηζρχεη) 

 
7.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 
χζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ θεηκέλσλ θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ. 

7.2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δηελεξγείηαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

7.3. Ζ αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη ζε ζηάδηα κε πξψην ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη έπεηηα 
ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ 
νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα, θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο ζε επφκελε 
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζµνχ. 

7.4. ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη 
πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 

7.5. Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 λ.4412/2016, 
πεξί παξάιεηςεο πξνζήθνπζαο πξνζθφκηζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ζ επηηξνπή 
εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ησλ 
Τπνςεθίσλ, πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειιηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα 
ππνβιεζέληα ζηνηρεία δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο 
Πξνθήξπμεο θαη ζπληάζζεη πξνο ηνχην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πεξί αηηηνινγεκέλεο 
απνδνρήο ή απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ. Σν αλσηέξσ 
πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα παξφληα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

7.6. ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, 
ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ 
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απνδεθηά θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζε πξαθηηθφ θαηά 
ζεηξά κεηνδνζίαο. 

7.7. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

 απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ δελ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄ ηεο παξνχζαο, θαη 

 ελ ζπλερεία αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο. 

7.8 Δθφζνλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο, ε 
πξνζθνξά ηνπ Τπνςεθίνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη δελ 
αμηνινγείηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξνθήξπμε: 

 Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη αληηπξνζθνξέο θαη 
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή κε πξνζήθνπζα ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθνχ. 

 Έιιεηςε επίζεκεο κεηάθξαζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 
ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ αιινδαπή.  

 Έιιεηςε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ή κεηάθξαζήο ηεο ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζηελ αιινδαπή. 

 Έιιεηςε έλνξθεο βεβαίσζεο ή ππεχζπλεο δήισζεο ζε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζεο ζηελ  αιινδαπή ή ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα Αξρή δελ 
εθδίδεη ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ. 

 Με πξνζθφκηζε δηεπθξηλίζεσλ επί ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 

 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 
 ε πεξίπησζε άξλεζεο παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή κε 

απάληεζεο εληφο ηνπ νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, αλ πξνθχςεη 
ζρεηηθφ δήηεκα. 

 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/θαη 
αληηθαηηθή. 

 Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο, φπσο απηνί 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ην Παξάξηεκα Α΄ θαη Β΄ ηεο 
Πξνθήξπμεο. 

 Πξνζθνξά απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή. 

 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε Δπξψ ή ζηελ νπνία δίλεηαη 
ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο. 

7.9 Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη απνθιεηζηηθέο, εθφζνλ 
ζην ινηπφ ζψκα ηεο Πξνθήξπμεο πξνβιέπνληαη θαη άιινη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο κηα πξνζθνξά θξίλεηαη σο απαξάδεθηε θαη νη νπνίνη δειψλνληαη 
ξεηά. 

7.10 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθφ πίλαθα 
αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ Τπνςεθίσλ. Σα αλσηέξσ 
πξαθηηθά καδί κε ηπρφλ άιια ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνβάιινληαη ζην 
αξκφδην φξγαλν πξνο έγθξηζε. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ εγθξίλεη ηα πξαθηηθά κε απφθαζή ηεο, πξνζθαιεί 
εγγξάθσο ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε, ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 λ.4412/2016, πεξί 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ 
πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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7.11 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε 
ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν. 

7.12 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 λ.4412/2016 
ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο πεξ. γ’ ηνπ αξ.100 λ.4412/2016. 

7.13 Μεηά απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 λ.4412/2016, νη πξνζθέξνληεο 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

7.14 Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ 
ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην Βηβιίν IV ηνπ λ.4412/16. Καηά 
ηεο αλσηέξσ απφθαζεο δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο 
πξνζθπγήο. 

7.15 πκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλήζεηο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ σο ζπλέπεηα 
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, εγγξάθσλ ή 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. (Γλψκε 45Α/2020 ΔΑΑΓΖΤ). 

7.16 Δπηπιένλ νη ζπκπιεξψζεηο ή δηεπθξηλήζεηο, δελ πξέπεη λα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ 
πξέπεη λα πξνζδίδνπλ αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο (έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ ηνπ 
λ.4782/2021). 

7.17 Γελ επηηξέπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα δεηά ή λα δέρεηαη νηεζδήπνηε 
δηνξζψζεηο παξαιείςεσλ νη νπνίεο, θαηά ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ησλ εγγξάθσλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ, πξέπεη λα ζπλεπάγνληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ νηθείνπ 
πξνζθέξνληνο (απνθάζεηο ηεο 6εο Ννεκβξίνπ 2014, Cartiera dell’Adda, C-
42/13, EU:C:2014:2345, ζθέςε 46, θαη ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2016, Ciclat, C-
199/15, EU:C:2016:853, ζθέςε 30) 

7.18 ηαλ ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο παξνπζηάδεη έιιεηςε ζηνηρείνπ θαηά 
παξάβαζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο πνπ επηθέξεη απνθιεηζκφ, δελ πθίζηαηαη 
δπλαηφηεηα άξζεο ηεο παξάβαζεο απφ ην δηαγσληδφκελν θαηά ην ζηάδην 
ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ νχηε θαη δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 
θαιέζεη ηνλ δηαγσληδφκελν πξνο άξζε ηεο παξάβαζεο (ΓΔθΑζ 387/2017 
αζθαιηζηηθά κέηξα). 

7.19 Γηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο επηδέρνληαη επνπζηψδεηο ηππηθέο παξαιείςεηο 
(π.ρ. αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή  πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα, 
ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο θ.α.) πνπ δελ επηθέξνπλ  έλλνκεο 
ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο πξνζθνξάο, θαη δελ πιήηηνπλ ηνπο 
φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ ή ηεο δηαθάλεηαο, αιινηψλνληαο ηα ζηνηρεία ή ην 
πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηεο (πξβι. Δ.. Απφθ. VI Σκ. 1645/2014, ηΔ 
Δ.Α. 385/2014). 

7.20 Ζ επηηξεπηή ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο έθηαζεο ψζηε λα 
επηηξέπεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, λα πξνζδίδεη πιενλέθηεκα ζε θάπνηνλ 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ εηζάγνληαο επκελή 
ππέξ απηνχ δηάθξηζε. Γειαδή ε επηηξεπηή ζπκπιήξσζε λα κελ επηηξέπεη ηε 
κεηαβνιή πξνζθνξψλ, λα κελ ηνπ παξέρεη εκκέζσο επθαηξία πιήξσζεο 
απνδεηθηηθήο ή νπζηαζηηθήο πξνυπφζεζεο ε θαηνρή ηεο νπνίαο θαηά ηνλ 
ρξφλν ππνβνιήο πξνζθνξάο δελ είλαη αληηθεηκεληθψο ηεθκαηξφκελε σο 
βεβαία ή λα ηνπ παξέρεη δπλαηφηεηα γηα ηελ επίθιεζε πξνζφλησλ, 
δπλαηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 
αλεμαξηήησο αλ πθίζηαλην ή φρη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, απηφο δελ ηα επηθαιέζηεθε ελψ ε δηαθήξπμε ηα απαηηνχζε ή γηα ηελ 
ηήξεζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απηφο δελ ηήξεζε (ΑΔΠΠ 
787/2018 & 876/2019). 

7.21 Οπζηψδεο ζεσξείηαη φρη κφλνλ ε απφθιηζε ππνβιεζείζεο πξνζθνξάο απφ 
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φξνπο ηεο πξνθεξχμεσο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ξεηψο απφ απηήλ σο 
απαξάβαηνη, αιιά θαη ε έιιεηςε ηδηφηεηαο ηνπ πξνζθεξνκέλνπ, πξνο 
πξνκήζεηα, είδνπο ή ππεξεζίαο, ε νπνία ζηεξεί (ζην είδνο ή ηελ ππεξεζία) 
ηελ θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ρξήζε ζχκθσλε κε ηνλ πξννξηζκφ, θαη 
απνηειεί εμππαθνπφκελε, νπζηψδε απαίηεζε ηεο πξνθεξχμεσο (ΑΔΠΠ 
194/2019). 

7.22 ε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε 
γηα ηελ ζεξαπεία ζνβαξήο νιηγσξίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή γηα ηε 
δηάζσζε κηαο πξνζθνξάο πνπ ηειεί ζε πιήξε ανξηζηία θαη πιήξε έιιεηςε 
ζηνηρείσλ ηα νπνία απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ην παξαδεθηφ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ΑΔΠΠ 787/2018 & 876/2019). 

 
Άξζξν 8ν 

ΓηνηθεηηθΫο ΠξνζθπγΫο 
 

8.1. Καηά ηεο Πξνθήξπμεο ηεο ζπκκεηνρήο Τπνςεθίνπ ζην Γηαγσληζκφ θαη ηεο 
λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κπνξεί λα 
αζθεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο, εληφο δέθα 
(10) εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ κε ην Ν.4412/16. Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο 
ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16 θαη ηνπ Π.Γ. 39/2017, φπσο ηζρχνπλ. 

8.2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο 
Τπνςεθίνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ θαη επηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

8.3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, θαηά πξάμεσλ πνπ 
εθδίδνληαη πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη 
καδί κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή ηελ έλζηαζε παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 ηνπ Ν.4412/2016.  

8.4. Σν παξάβνιν θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
Ζ σο άλσ θαηάζεζε ηνπ παξαβφινπ γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο e-
παξάβνινπ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ (ΓΓΠ) θαη απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ 
απφδεημε ηεο θαηαβνιήο θαη ηεο είζπξαμεο ηνπ παξάβνινπ ν πξνζθεχγσλ 
ππνρξενχηαη λα επηζπλάςεη ζην πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Καλνληζκνχ Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (πδ 39/2017) έληππν 
πξνζθπγήο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η εθηππσκέλν αληίγξαθν ειεθηξνληθήο 
πιεξσκήο ηνπ πνζνχ ζε Σξάπεδα, επηθπξσκέλε εθηχπσζε απφ ηε ζειίδα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
φηη ην σο άλσ παξάβνιν, ππφ ηνλ αληίζηνηρν Κσδηθφ, θέξεη ηελ έλδεημε 
“πιεξσκέλν” θαζψο θαη βεβαίσζε πεξί ειέγρνπ θαη δέζκεπζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ ην απνδέρεηαη. 

8.5. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ είλαη ίζν κε ην 0,5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
(ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο. Σν χςνο ηνπ φκσο δελ κπνξεί λα 
είλαη θαηψηεξν ησλ 600 €, αιιά νχηε θαη αλψηεξν ησλ 15.000€ φπσο 
πξνβιέπεηαη  απφ ην λ.4412/16. 

8.6. Δάλ απφ ηα έγγξαθα ηεο πξνθήξπμεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηνπ παξαβφινπ 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηα νπνία αζθείηαη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

8.7. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 
ζηα φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη ηνπ ΠΓ 39/2017). 
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8.8. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δελ γίλνληαη δεθηέο, 
νχηε εμεηάδνληαη.   

8.9. Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο 
θξνληίδα. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη φπσο ηζρχνπλ κεηά ην λ.4912/2022 πεξί 
ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

Άξζξν 9ν 
Πξνζθεξφκελε ηηκά – Νφκηζκα 

 
9.1. Γηα ηα είδε γηα ηα νπνία θξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ην 

ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί γηα θάζε είδνο 
ρσξηζηά θαζψο θαη κε κηα ζπλνιηθή θαη κνλαδηθή ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 
πνπ πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ Παξαξηάκαηνο Α, ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 5.30 ηνπ αξ.5 ηεο πξνθήξπμεο, θαη  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πνζφηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκάο 
ζε Δπξψ (€) πξΫπεη λα γέλεηαη κΫρξη δχν δεθαδηθΪ ςεθέα. ηελ ηηκή ζα 
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πξντφληνο ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  Ο Φ.Π.Α. 
βαξχλεη ην Κ.Κ.Π.Π.Α. Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη 
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο. Τπεξεζία ή πξντφλ ην νπνίν 
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή 
αμία.  ρεηηθά κε ηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο θαη ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο ηζρχεη φηη 
πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2842/2000 θαη ηεο ΚΤΑ ΕΗ-288/2001 (ΦΔΚ 
456/Β΄/20-4-2001). 

9.2. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή γηα εγρψξην ή/θαη κε πξντφλ ή/θαη ππεξεζία ζε 
ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

9.3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
9.4. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή 
πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. 

9.5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ θαη πιηθψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχηαη λα 
παξέρνπλ απηά.  

9.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα 
εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα έγγξαθε 
αηηηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία 
πξνζθνξάο ηνπ αγαζνχ ή ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο 
ηερληθέο ιχζεηο /ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα 
παξάζρεη ηελ πξνκήζεηα/ππεξεζία / ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). 
Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 
θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε  πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. Ζ Δπηηξνπή 
θαηά ηελ δηαδηθαζία θξίζεο, αλ έρεη ακθηβνιίεο θαη εάλ θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί 
λα δεηήζεη λα θαηαηεζεί θαη δείγκα γηα λα ην εμεηάζεη. 

9.7. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ 
θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 
απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
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9.8. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα 
αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή 
πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. 

9.9. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ νξίδεη φηη πξνζθέξεη 
έλα πξντφλ σο θχξηα πξνζθνξά θαη επηθνπξηθά έλα δεχηεξν πξντφλ σο 
ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, ηφηε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, δελ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φιε ε πξνζθνξά ηνπ, αιιά εμεηάδεηαη κφλν θαηά 
ην θπξίσο πξνζθεξφκελν είδνο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ απφ ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή δελ πξνζδηνξέδεηαη πνηνο απφ ηνπο 
πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο εηδψλ ζπληζηΪ ηελ θχξηα πξνζθνξΪ ηνπ, 
ζπληξΫρεη πεξέπησζε απαγνξεπκΫλεο απφ ηηο σο Ϊλσ δηαηΪμεηο 
ελαιιαθηηθάο πξνζθνξΪο, ε νπνία θαζηζηά φιε ηελ πξνζθνξά απαξάδεθηε 
(ΑΔΠΠ 87/2018, ζθέςε 32). 

9.10. Δπίζεο πξνζθνξά δχν εκπνξηθψλ νλνκαζηψλ πξντφληνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
είδνο θαηνλνκΪδνληαο δχν επηρεηξεκαηηθΫο κνλΪδεο παξαγσγάο ηνπ σο 
Ϊλσ εέδνπο, κε αλαθνξΪ ζε δηαθνξεηηθφ πξνκεζεπηά ηειηθνχ αγαζνχ πνπ 
ν πξνζθΫξσλ ζα πξνκεζεπζεέ αθξηβψο σο ηειηθφ θαη ζπζθεπαζκέλν αγαζφ, 
ζα Ϋρεη σο ζπλΫπεηα λα πξνζθΫξεη δχν ελαιιαθηηθΪ ηειηθΪ αγαζΪ θαη άξα, ε 
πξνζθνξά ηνπ λα είλαη ελαιιαθηηθή, νπφηε θαη απνξξηπηέα (ΑΔΠΠ 1196/2020, 
ζθέςε 5). 
 

Άξζξν 10ν 
Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο-Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 
10.1. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ακέζσο παξαθάησ, ζηηο παξ.10.2 θαη 10.3 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ αλάδνρν πνπ είλαη εληφο ησλ φξσλ θαη 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 
νπνίνπ θξίζεθε σο ε πξνζθνξά κε ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή, κε βάζε ηα 
θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη παξαθάησ 

10.2. ηαλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, δελ 
πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
ππνςήθην αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή ή ην 
ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο, θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα 
κε φηη αλαθέξεη ε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα 
ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 
ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν κε ηελ ακέζσο 
επφκελε ρακειφηεξε ηηκή  ή ην ακέζσο επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο, θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο 
δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 
δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα 
ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο απηνχ. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ηε ρακειφηεξε ηηκή, 
εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα 
ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

10.3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 
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10.4. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ δηαπίζησζε γηα 
ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο πνπ νξίδνληαη σο 
ηέηνηνη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

10.5. Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή αμηνινγνχληαη 
κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

10.6. Ζ θξίζε γίλεηαη ζηελ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, ζπλεπψο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ 
ΦΠΑ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία. Οη 
πξνζθέξνληεο ζα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
Πεξαηηέξσ ν αλψηεξν αλαθεξφκελνο πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη σο αλψηαην φξην δηαζέζηκεο πίζησζεο, ψζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε 
ηηο απνθάζεηο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο, αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη εγθξίζεηο 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 
 

Άξζξν 11ν 
Κξέζε απνηειεζκΪησλ δηαγσληζκνχ 

 
11.1. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα : 

 Δθφζνλ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο 
πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξ. 90 ηνπ Ν.4412/2016.  

 Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ην νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) κέρξη 
θαη ην εθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ ή 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ 
δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο.  

 Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 
10 παξ.2 ηεο παξνχζαο. 

 Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο 
πεξηπηψζεηο:  
 ηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ηελ πξνκήζεηα / ππεξεζία είηε 

ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
πιηθφ.  

 ηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ 
επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε.  

 
Άξζξν 12ν  

ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο –απνδεηθηηθΪ κΫζα (αξ. 80 Ν.4412/16) 
 

12.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ(αξ. 103 Ν.4412/16), νθείιεη λα 
ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ 
Πξσηφθνιιν) ηα θάησζη έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 
απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
άξζξν 7 ηεο παξνχζαο: 
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12.1.1. Οη Έιιελεο πνιέηεο: 
12.1.1.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ 

ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ αξ.73 ηνπ Ν.4412/16 
φπσο επίζεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

12.1.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη 
δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη δελ 
ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ή θαηαζηάζεηο ηνπ εδ. β’ ηεο 
παξ.4 ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.4412/16. 

12.1.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηφζν θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ (σο 
δηθαηνινγεηηθφ κεηνδφηε), φζν θαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 
ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο (εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ), είλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 
(αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα), ηφζν θχξηαο φζν θαη επηθνπξηθήο (ε 
ππνρξέσζε απηή πεξί αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ 
πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ αθνξά κφλν ηα ίδηα ηα 
λνκηθά πξφζσπα θαη φρη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ή ησλ εηαίξσλ 
αηνκηθά (ηΔ ΔΑ 865/2005, Πξ. Δ’ Κι. Δ 412/2007)) θαη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο (θνξνινγηθά 
ελεκεξφηεηα). 

12.1.1.4 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 12.1.1.2 θαη 
12.1.1.3 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ.  

12.1.1.5 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, απφ ην νπνίν ζα 
πξνθχπηεη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο, θαη αθεηέξνπ φηη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηελ 
ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα Ϋρεη 
εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιά ηνπ (παξ. 12 γ. αξ.80). Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή 
θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο 
επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ 
ΟΣΑ, ην νπνίν ζα πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) 
εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ (παξ. 12 γ. 
αξ.80). 

12.1.1.6 Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη 
ππεχζπλε δήισζε ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε (ρσξίο ζεψξεζε) 
πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηα ππφ 
πξνκήζεηα είδε ή ππεξεζία, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ 
έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. ε πεξίπησζε 
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ εληφο ηεο πξναλαθεξζείζαο 
ηξηεηίαο, ζα θαηαζέζνπλ ηα αλσηέξσ, γηα ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ σο είδνο 





ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2023 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ & ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 

 

 

ειίδα 32 απφ 89 

 

ιακβάλνληαη φια ηα ηξφθηκα, νπφηε ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ν 
θχθινο εξγαζηψλ γεληθά γηα ηα ηξφθηκα, θαη φρη εηδηθά γηα θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν είδνο π.ρ. ηπξνθνκηθά. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί 
ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηα ππφ 
πξνκήζεηα είδε ή ππεξεζία, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη 
ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα 
ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ.  

12.1.1.7 Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε αλαζηνιήο επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζα πξνζθνκηζηεί εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο 
“ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο 
απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet,  απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε 
αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

12.1.2. Οη αιινδαπνέ:  
12.1.2.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 12.1.1.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

12.1.2.2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ  12.1.1.2 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή 
δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 
12.1.1.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

12.1.2.3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα 
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο. Απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζα πξνθχπηεη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαη αθεηέξνπ 
φηη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηελ ζρεηηθή ππεξεζία ή πξνκήζεηα, 
ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 γ. αξ.80). 

12.1.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ζηελ αιινδαπή δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
παξνχζα έρεη εθαξκνγή ε παξάγξαθνο 12.4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
 

12.1.3. Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ:  
12.1.3.1 Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 12.1.1 θαη 12.1.2 

αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ζηηο Ηδησηηθέο 
Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Η.Κ.Δ.), ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα 
ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη γηα ηα φια 
κέιε ηνπ Γ.., γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 
πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 
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θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 12.1.1.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

12.1.3.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, Ϋθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 
2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 
Ν.1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (ε ηειεπηαία πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (ε ηειεπηαία 
πεξίπησζε γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) ή «Δληαέν 
Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο». 

12.1.3.3 Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα 
πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο 12.1.3.2, 
εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 
πξνο ηνχην Τπεξεζία ζην κεηξψν ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε 
ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. ή , ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, 
φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε 
ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην 
Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ή «Δληαέν 
Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο». 

12.1.3.4 Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο ή «Δληαέν 
Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο». 

12.1.3.5 ια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ 
ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 
εθπξνζψπεζεο, πγθεθξηκέλα: 
 Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ 

Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.)ή 
Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία (Η.Κ.Δ.): 

 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο ή ελ ειιείςεη απηνχ 
νπνηνδήπνηε άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν πνπ 
απνδεηθλχεη ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο ή Γεληθφ 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ ΓΔΜΖ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζε, θαη ειιείςεη  απηνχ, 
πξσηφηππν αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ λα πξνθχπηεη ε 
εθπξνζψπεζή ηεο.  

 Σα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο (αθξηβέο 
απφζπαζκα ή πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ) πξΫπεη λα Ϋρνπλ 
εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ 
ππνβνιά ηνπο. 

 Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 
εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): 

 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν 
(ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4250/14) ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο 
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ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο 
θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή  

 Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

 Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη 
αλσηέξσ ππφ παξαγξάθνπο 3Α ή 3Β, ηα νπνία 
πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε 
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα 
πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 
θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 
δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη έλνξθε 
βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ζηα θξάηε κέιε 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε 
δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηελ 
νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην 
πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ 
λνκηκνπνηεηηθφ φξν (αξ. 80 λ.4412/16). Ζ αλσηέξσ έλνξθε 
βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε βεβαίσζε 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη δελ εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ 
ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (αξ. 80 λ.4412/16). 

 
12.1.4. Οη πλεηαηξηζκνέ:  

12.1.4.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 12.1.1.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

12.1.4.2 Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 12.1.1.2 θαη 12.1.1.3 εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 
12.1.2.2. εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 
αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο 12.1.3.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

12.1.4.3 Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  
12.1.5. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ:  

12.1.5.1 Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 
αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

12.2. Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη ζηηο παξαγξάθνπο 12.1.1.2, 12.1.3.2, 
12.1.3.3 & 12.1.3.4 πνπ αθνξνχλ ηελ απφδεημε πεξί κε ζέζεο ζε πηψρεπζε, 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε, ιχζε, ή άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο ή ζε θάπνηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ή θαηαζηάζεηο ηνπ εδ. β’ ηεο παξ.4 ηνπ 
αξ. 73 ηνπ Ν.4412/16 γίλεηαη δεθηφ ην «Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο 
Φεξεγγπφηεηαο». 
12.3. Τπεχζπλε δήισζε ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε (ρσξίο ζεψξεζε) ζηελ νπνία 
λα δειψλεηαη φηη: 
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1. Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

2. Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

3. Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη δελ έρεη 
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή πνηλή ή άιινπο είδνπο θχξσζε ζην 
πιαίζην ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ απφ αξκφδηα επνπηηθή αξρή/θνξέα κε 
πεηζαξρηθέο-θπξσηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

4. Γελ γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 

5. Γελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή δελ έρεη κε άιιν 
ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

6. Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 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. 

7. Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά 
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
θαη δελ έρσ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

8. Γελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε ηεο 
παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

12.4. ε πεξίπησζε πνπ είηε ηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή δελ εθδίδεη θάπνην 
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ /  λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή (φηη) ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) 
δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο 
ηεο δηαθήξπμεο, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν (αξ. 80 
λ.4412/16). Ζ αλσηέξσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε βεβαίσζε ή επίζεκε 
δήισζε απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή φηη δελ εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν απφ 
ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή φηη δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο 
(αξ. 80 λ.4412/16).Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

12.5. Σα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε γίλνληαη 
απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά: 

α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 
λ.4412/16, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/16θαη 
ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/16 εθφζνλ έρνπλ 
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 
β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 
λ.4412/16 εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 
γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 λ.4412/16, 
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ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο, 
δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, 
ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά 
έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 
12.6. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
12.7. Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη πξσηφηππα ά απιΪ 
θσηναληέγξαθα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4250/2014, φια δε ηα μελφγισζζα θαη 
λνκέκσο κεηαθξαζκΫλα (κπνξεέ λα εέλαη θαη απφ δηθεγφξν αξ.36 ηνπ θψδηθα 
δηθεγφξσλ λ. 4194/13). Σα ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ππνβΪιινληαη ζπλνδεπφκελα απφ 
ππεχζπλε δάισζά (ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε) πεξέ ηεο αθξέβεηΪο ηνπο θαη 
ρσξέο ζεψξεζε (παξ. 13 αξ.80 λ.4412/16). Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ 
(πρ κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ 
απνθιεηζκνχ. 
12.8. ια ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/ Β΄/9-6-
2021) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ηνπ 
Τπνζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ. 
12.9. Σα πεξηερφκελα ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν, δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, 
πξνζθνκίδνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο 
αληίγξαθν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. 
12.10. Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζηεί ν θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζα γλσζηνπνηεζεί, κφλν ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
12.11. Ζ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 
χζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γίλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή. 
12.12. Μεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
εγγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/16 θαη εθφζνλ 
δηαπηζηψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηελ αλαθήξπμε σο Αλαδφρνπ ηνπ Τπνςήθηνπ πνπ έρεη 
ππνβάιεη ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, κε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. 
12.13. Ζ θαηαθχξσζε ρσξεί ειεθηξνληθά θαη ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ πεξί 
αλαθήξπμεο ηνπ Τπνςήθηνπ σο Αλαδφρνπ θνηλνπνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαη εγγξάθσο ζηνλ ελ ιφγσ Τπνςήθην θαζψο θαη ζε φινπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη 
ιακβάλνπλ γλψζε φινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνχ ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαζέζεη ην ηειηθφ πξαθηηθφ, σο νξίδεηαη αλσηέξσ, θαζψο 
θαη ηπρφλ θάζε άιιν ζηνηρείν ηνπ Γηαγσληζκνχ (νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 
δηθαηνινγεηηθά, επηζηνιέο θιπ). 
12.14. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ειεθηξνληθή ππνβνιή ή/θαη έληππε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 
απφ ην Γηαγσληζκφ. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο Τπνςεθίνπο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά 
ή/θαη δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Γηαγσληζκφο 
καηαηψλεηαη. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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12.15. ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνςήθηνο ππνβάιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο θαηά 
πεξίπησζε ππεχζπλεο δήισζεο ή ηνπ ΔΔΔ ηνπ αξ. 2 ηεο παξνχζεο (βάζεη ησλ αξ. 
53 (εδ. ηβ), 73-75 & 79 ηνπ λ.4412/16) ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην Τπνςήθηνο δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζεο (αξ. 
80 ηνπ λ.4412/16), θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 
Γηαγσληζκφ. 
12.16. Ζ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή θξίλεηαη ζχκθσλα κε ην αξ. 103 
λ.4412/2016, ζπλεπψο αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππεβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 
ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα, ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. Αλ ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο ππνβάιιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη 
έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. 
 
Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 12 
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζπληζηΪ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ  απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ. 
Σα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηε ζεηξΪ πνπ δεηνχληαη ζην 
Ϊξζξν 12 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζε θαιΪ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν θαη ζα εέλαη 
αξηζκεκΫλα. ηνλ ελ ιφγσ θΪθειν ζα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο : 

 Ζ Ϋλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ηεο 
εηαηξεέαο κε ηε δηαθξηηηθά επσλπκέα “ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ”». 

 Ζ Ϋλδεημε «ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΟΦΡΑΓΗΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ 
ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ». 

 Ο πιάξεο ηέηινο ηνπ Ηδξχκαηνο : «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ». 

 Ο ΑΡΗΘΜΟ θαη ν ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ θαη ε ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. 

 Σα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληδφκελνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 
Σαρπδξνκηθάο Γηεχζπλζεο, Σαρπδξνκηθνχ Κψδηθα, Σειεθψλσλ 
Δπηθνηλσλέαο θαη Fax). εκεηψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεέα 
ζα απνηεινχλ ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο  κε ηνλ δηαγσληδφκελν. 

 
 

Άξζξν 13ν 

Αλαθνέλσζε  θαηαθχξσζεο 
 

13.1 Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. Ζ αλαθνίλσζε 
ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 

13.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο 
απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 72 λ.4412/16, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Δθφζνλ, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ε θνηλνπνίεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 
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13.3 Αθνχ θαηαζηεί νξηζηηθή ε απφθαζε εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξ.3 ηνπ αξ. 105 λ.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή 
αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα ή ππεξεζία, θαιείηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 
θιήζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηελ 
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο απηάο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξα 
4 ηεο παξνχζεο. 

13.4 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν. 

13.5 Δάλ ν Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα 
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 

13.6 Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

13.7 ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο ή/θαη απξφβιεπηεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξεί λα 
ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

13.8 Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη πξνβιέπεη ην αξ. 105 λ.4412/2016. 
 
 

Άξζξν 14ν 
Παξαγγειέα-ΠαξΪδνζε Δηδψλ 

 
1. Ζ παξαγγειία εηδψλ ζα δνζεί γξαπηψο απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α., ηκεκαηηθά θαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη φπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθά πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα Β΄ παξνχζεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά : 

- ηκεκαηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαγγειίαο ζην θάζε 
Παξάξηεκα ή θαη Γνκή ή Μνλάδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

- αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά ζηελ έδξα ή 
ζην παξάξηεκα, 

- κέζα ζηηο απνζήθεο ηνπ θάζε Παξαξηήκαηνο ή θαη Γνκήο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., 
κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη/παξέρεη ην ζπκβαηηθφ είδνο/ππεξεζία 
ζην Κ.Κ.Π.Π.Α. φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζεο. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην Κ.Κ.Π.Π.Α., ηελ απνζήθε ππνδνρήο 
ησλ πιηθψλ, ηελ, θαηά πεξίπησζε αλά Παξάξηεκα ή Γνκήο, Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο νηθείαο χκβαζεο θαη θάζε άιιν αξκφδην 
φξγαλν ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδψζεη/παξέρεη ην πιηθφ/ππεξεζία φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα Β’ ηεο παξνχζεο 

4. Πξνζθνκηδφκελα πιηθά/παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 
απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (Σηκνιφγην Πψιεζεο-Γειηίν Απνζηνιήο, 
Σηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ 
είδνπο/παξερφκελεο ππεξεζίαο, ε πνζφηεηα θ.ιπ.). 

5. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ πξνκήζεηα είδνπο ή/θαη ηελ 
εθηέιεζε ππεξεζίαο κε ηελ δηθαηνινγία έιιεηςεο απηνχ/ήο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε 
θπθινθνξία απηψλ ζηελ αγνξά, απφ ηελ νπνία έρεη ππνρξέσζε λα ην 
πξνκεζεχεη θαη λα ην παξαδψζεη ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

6. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο-παξνρήο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ 
κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 
¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη 
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ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., λα 
παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - 
παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

7. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή 
δνκήο, αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. εληφο 30 εκεξψλ. 

8. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο 
πνπ δηελεξγνχληαη  απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη 
απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα,  δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ  εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ  καθξνζθνπηθή 
εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ 
αλήθνπλ  ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ 
εκεξνκελία πξαγκαηηθήο  πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζε 
απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή  ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη 
ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ  Δπηηξνπή. 

9.  Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί  απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε 
ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε  παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε 
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη  εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην  ζεσξεκέλν 
απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 
ηνχησλ,  ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν 
εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη  εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. 

10. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, 
εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο/πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 
πνηνηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο κπνξεί λα γίλεη κε φινπο ή φζνπο απφ ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ/ππεξεζία ή 
θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαηά 
πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο, επηηξνπήο παξαιαβήο (πξσηνβάζκηαο ή 
δεπηεξνβάζκηαο), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε.  
β. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε).  
γ. Με πξαθηηθή δνθηκαζία  

11. ε πεξίπησζε πνπ ε, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο, Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο απνθαζίζεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ 
απηήλ νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 

12. ηαλ ε, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο, Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
απνθαζίζεη, εθηφο απφ ηελ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο (φπσο 
ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία) ζπληάζζεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη 
δεηγκαηνιεςίαο θαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ. Δάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ είδνπο, φινη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε 
ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ρσξίο λα 
πξνεγεζεί ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

13. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί: α) λα 
παξαιάβεη ην πιηθφ, β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ 
απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, γ) λα απνξξίςεη ην 
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πιηθφ. Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή 
(παξ. 3 αξ. 208 λ.4412/16). 

14. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ, κε παξαηεξήζεηο αλαθέξεη ζην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ 
είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ 
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα, πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη 
παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. 
ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 
ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 

15. Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ 
πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη 
ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ 
ειέγρνπο. 

16. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 
221 λ.4412/16 κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ 
πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 
ηηκήο κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή 
παξαιαβήο. Ζ παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη 
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ αξ.208 
λ.4412/16. 

17. Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα 
είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε 
αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 
απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή 
ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε 
κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 

18.  ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 
11 ηνπ άξζξνπ 221 λ.4412/16 κπνξνχλ λα  παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε 
πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα  κε έθπησζε 
επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα  
επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ 
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Ζ 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη  εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ  πξσηφθνιιν 
παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο  
παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ αξ. 208 λ.4412/16. 

19.  Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ  πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία  θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα 
ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο,  βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ 
ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε,  αλεμάξηεηα εάλ ε 
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αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή  
απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ  νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ 
πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή 
κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 

20. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, 
πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 

21. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη 
γηα επαλεμέηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη 
πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ 
πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην 
δεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ αξ. 208 
λ.4412/2016. 

22. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ 
έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Ζ θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα απφ 
έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ δηελήξγεζε 
ηελ αξρηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 214 λ.4412/16, πεξί 
δεηγκάησλ, δεηγκαηνιεςίαο θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Ο πξνκεζεπηήο 
κπνξεί λα δεηήζεη θαη’ έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ 
πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

23. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ 
δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ αιιά κε 
εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιεηαη κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. Καη’ έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη 
απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήςε 
ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

24. Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά 
δε θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Δάλ θαηά ηε 
δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο 
εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα 
γλσκάηεπζε. 

25. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα 
ηα δχν κέξε. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ 
κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

26. Γηα νηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηδίσο ηα άξζξα 206, 208 & 209 απηνχ. 

 
 

Άξζξν 15ν 
Απφξξηςε ζπκβαηηθνχ εέδνπο/ππεξεζέαο – ΑληηθαηΪζηαζε 

 
1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπκβαηηθφ είδνο/ππεξεζία θξηζεί 

απνξξηπηέν είηε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο (αλά Παξάξηεκα ή 
Γνκή ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α.) ή θαηά ηελ ρξήζε ηνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
ην αληηθαηαζηήζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην αξ. 
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213 Ν.4412/16. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ρνξεγήζεθε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην είδνο απηφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη φκσο απφ ην Γ.. παξαιεηπηέεο, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνθιίζεσλ, 
εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε 
επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο εθφζνλ απνθαζηζηεί παξαιαβή κε έθπησζε. 

3. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην αξ. 203 ηνπ λ.4412/16. 
 

Άξζξν 16ν 
Κάξπμε αλαδφρνπ σο Ϋθπησηνπ 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

νξίζηεθε παξαπάλσ ζην αξ.13 παξ.13.3 γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 
απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
(απιή γλψκε) ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή δηαγσληζκνχ (ΓλΝΚ 
154/2008)). Δθφζνλ δελ θαηαηεζεί γλσκνδφηεζε ζε εχινγν δηάζηεκα ε 
θήξπμε σο εθπηψηνπ απφ ην Γ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη ρσξίο απηήλ 
(ΓλΝΚ 457/2005), δεδνκέλνπ ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ 
δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά/ππεξεζίεο ή 
δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 

3. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε 
θαηά ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (πεξ. γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ.203 
λ.4412/16), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε 
νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 
αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε 
πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ 
ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε (απιή γλψκε) ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ (ΓλΝΚ 154/2008)), ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη 
παξαθάησ θπξψζεηο: 
3.1 Καηάπησζε νιηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
3.2 Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ απφ 

ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4412/16. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην αξ. 74 
ηνπ Ν.4412/16. 

3.3 Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ 
πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 
αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν 
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θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ 
πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 
απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 
δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεη ε πεξ. γ) ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 203 
λ.4412/2016. 

3.4 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ έσο θαη κε ην 
50%ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε 
έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα 
πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο απηνχ. 

3.5 Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ 
έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν, είηε απφ πνζφλ πνπ 
ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε 
κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ 
γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 
θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην 
επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη 
κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν 
ππεξεκεξίαο.  

3.6 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ 
αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο 
θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ 
πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.  

5. Γηα νηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηδίσο ηα άξζξα 105 & 203 απηνχ. 

 
Άξζξν 17ν 

Κπξψζεηο-ΠνηληθΫο Ράηξεο 
 

1. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ/ππεξεζηψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 
ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά παξαθάησ. 

2. Ζ Παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ε ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, πνπ δηνξίδεηαη πξνο 
ηνχην απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. 

3. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα παξάδνζε κε ζπκβαηηθψλ 
πξντφλησλ (πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)επηβάιιεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε έσο θαη κε ην 5% ησλ ηειεπηαίσλ 
παξαγγειηψλ ηνπ κήλα ζε φια ηα παξαξηήκαηα, θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπή ίζε 
έσο θαη κε ην 5% ηεο ησλ ηειεπηαίσλ παξαγγειηψλ ηνπ κήλα ζε φια ηα 
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παξαξηήκαηα, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 
θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. σξεπηηθά ε 
επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 10% ηεο ζχκβαζεο 

4. ιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. κεηά απφ 
πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα 
θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Παξαθνινχζεζεο πνπ 
λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε. 

5. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην αξ.16 ηεο παξνχζαο. Ζ θήξπμε 
θαηά ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. αδεκίσο 
γηα απηφ. 

6. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 16 θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη 
πνηληθέο ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ νηθεία 
ζχκβαζε. 
 

Άξζξν 18ν 
Σξφπνο πιεξσκάο 

 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη 
γηα νπνηαδήπνηε άιιε αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξφζηηκν, θιπ). Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά 
κήλα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ κεληαίσλ παξαδνζέλησλ πξντφλησλ είλαη: 

1.1 Πξαθηηθφ Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήο θαζψο θαη 
παξαθνινχζεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ 
Πξνκεζεπηή ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε θαη αλά 
Παξάξηεκα ή δνκή αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. 
γηα ηελ Παξαιαβή ησλ Δηδψλ/Τπεξεζηψλ θαη Παξαθνινχζεζε ησλ φξσλ 
ηεο νηθείαο χκβαζεο. 

1.2 Σηκνιφγην. ην ηηκνιφγην ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πνζφηεηεο θαη νη 
ρξεψζεηο γηα θάζε Παξάξηεκα / κνλάδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. θαζψο θαη ην 
γεληθφ ζχλνιν. 

1.3 Βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ γηα κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο (αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα). 

1.4 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 
1.5 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
2. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε 

θνξά απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
3. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην αξ. 200 ηνπ λ.4412/16. 

 
 

Άξζξν 19ν 
Κξαηάζεηο 

 
 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο: 
α) Κξάηεζε 0,1% ππέξ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ. (αξ. 350 ηνπ λ.4412/16), Υαξηφζεκν 
3% επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο θαη ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20%. 
β) Παξαθξάηεζε Φφξνπ 4% γηα πξνκήζεηα εηδψλ ή 8% γηα ιήςε ππεξεζηψλ 
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 
γ) Οπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ λνκνζεζία 
θάζε θνξά. 
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Άξζξν 20ν 
ΔπαλΪιεςε – καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 
 Σν Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δελ θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή ή ζε πεξίπησζε, πνπ νη πξνηάζεηο 
ηνπο θξηζνχλ αζχκθνξεο ή βάζεη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ απαξάδεθηεο, 
λα καηαηψζεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη ελ ζπλερεία είηε λα ηνλ επαλαιάβεη, είηε λα πξνβεί 
ζε απεπζείαο αλάζεζε, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην αξ.11 ηεο παξνχζαο 
θαη ζηα άξζξα 103 & 106 ηνπ  Ν.4412/2016, θαζψο θαη 32 & 118 ίδηνπ λφκνπ. 
 

Άξζξν 21ν 
Ηζρχο ηεο ζχκβαζεο 

 
21.1 Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα Ϋρεη δηΪξθεηα Ϋμη (6) κάλεο κε 

δπλαηφηεηα παξΪηαζεο απηάο κΫρξη θαη δχν (2) κάλεο κνλνκεξψο απφ 
ηνλ ΦνξΫα. Ζ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζα είλαη ζχκθσλε κε ην αξ. 
132 ηνπ λ. 4412/16, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο έμη (6) κήλεο, εθ ησλ νπνίσλ, νη δχν (2) 
κνλνκεξψο φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, θαη νη επφκελνη ηέζζεξηο (4) κήλεο κε 
ηελ ζπλαίλεζε ηνπ αλαδφρνπ, θαη γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά 
ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 
αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε ή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
ζχκβαζε θαη’ αλαινγία. Οη παξαηάζεηο απηέο ζα εγθξίλνληαη κε απφθαζε 
Γ.. ή κε Πξάμε Πξνέδξνπ, θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην αξ. 22 ηεο 
παξνχζαο. Λφγσ ηεο ξεηήο ζπκβαηηθήο πξφβιεςεο ηνπο σο ζαθείο ξήηξεο 
δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

21.2 Ο Φνξέαο έρεη ην δηαπιαζηηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο εληφο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο ή θαη ηεο πξνθήξπμεο, ην νπνίν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, είηε θαη γηα 
ρξνληθή παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο (θαηά ην κέξνο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ) εθφζνλ πξνθχςεη. Οη 
παξαηάζεηο δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηα φξηα πνπ ζέηεη ην αξ. 132 ηνπ 
λ.4412/16 ή θαη λα μεπεξλνχλ ην φξην πάλσ απφ ην νπνίν απαηηείηαη 
δηελέξγεηα άιιεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πξναλαθεξφκελεο ξπζκίζεηο 
απνηεινχλ  ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο (αξ.132 
λ.4412/16) θαη δελ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

21.3 Ζ απφθαζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζα θνηλνπνηεζεί 
εγγξάθσο θαη έγθαηξα ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη πάλησο πξν ηεο ιήμεσο ηεο 
θαλνληθήο δηάξθεηαο. 

21.4 Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά ε παξαδηδφκελε εξγαζία, ε νπνία 
δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε 
ζχκβαζε ή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη’ αλαινγία. 

21.5 H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη 
ηνλ Κ.Α.Δ. 1511 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 
 

Άξζξν 22ν.  
Σξνπνπνέεζε – επΫθηαζε – δηαθνπά ηεο ζχκβαζεο 

 
22.1 ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλ. Τπνζέζεσλ, άιινο 

θνξέαο ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή 
θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ρσξίο δηθαίσκα 
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γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 
πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

22.2 ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ 
ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην 
Κ.Κ.Π.Π.Α. 

22.3 Σα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο 
νηθείαο χκβαζεο. 

22.4 Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαζεσξεζεέ ά ηξνπνπνηεζεέ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
ηζρχνο ηεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκΫλσλ, φπσο 
πξνβιέπνπλ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ αξ. 132 λ.4412/16. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλάγθε γηα 
ηξνπνπνίεζε πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, απηή αθελφο ζα 
κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, αθεηέξνπ δελ 
ζα μεπεξλά ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ αξ. 132 λ.4412/16, δειαδή ζσξεπηηθά 
αχμεζε πέξαλ ηνπ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη νχηε 
ζα θαηαζηξαηεγεί ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4412/16, δειαδή 
αχμεζε πέξαλ ηνπ νξίνπ απφ ην νπνίν απαηηείηαη άιιε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία. Ζ θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζα κπνξεί λα κεηαβάιιεη 
ηελ ζπλνιηθή θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή λα αλαηξέπεη ηελ 
νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο. Οη πξναλαθεξφκελεο ξπζκίζεηο 
απνηεινχλ  ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο (αξ.132 
λ.4412/16) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

22.5. ε πεξίπησζε πνπ θαηαξγεζεί ή κεηαθεξζεί νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α., ηζρχεη ε ππνρξέσζε παξνρήο ησλ πξντφλησλ ζην λέν 
πεξηβάιινλ. 

22.6. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο 
πνζφηεηεο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα εληφο ηνπ 
πξνθεξπζζφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο πξνθχπηεη 
ζπλππνινγίδνληαο ηα δηθαηψκαηα παξαηάζεσλ, γηα ιφγνπο ππεξεζηαθψλ 
αλαγθψλ. 

22.7. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα απμήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο 
ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ, πνπ δελ 
κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κέζα, ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

22.8. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή θαη κε πξάμε Πξνέδξνπ εθφζνλ 
ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε, θαη εθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε γίλεηαη ζε εθηέιεζε 
ζπκβαηηθνχ φξνπ (Δι.πλ. Σκήκα IV Πξαμ.87/2006). Ζ ηξνπνπνίεζε κπνξεί 
λα γίλεη θαη ρσξίο λα ππνβιεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ εθφζνλ 
ε γλψκε απηή είλαη απιή, θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν κπνξεί λα απνθαζίζεη 
αθφκα θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί πεξί ηνχηνπ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε απφ 
αξκφδην φξγαλν (ηΔ ΔΑ 153/02, ηΔ ΔΑ 726/05), δεδνκέλνπ ησλ 
πξαγκαηηθψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, θαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, 
θαζψο θαη ιφγσ ηνπ φηη νη ξήηξεο απηέο είλαη αθξηβείο θαη ζαθείο. 

22.9. Γηα πξφζζεηεο πνζφηεηεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη δελ 
ζα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην αξ.132 ηνπ Ν.4412/2016, 
(δειαδή έσο 10% ή θαη έσο 50% θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 
1 ηνπ αξ. 132 αληίζηνηρα)  αιιά απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη 
επηηαθηηθψλ αλαγθψλ γηα ηελ ζίηηζε ησλ πεξηζαιπνκέλσλ θαη 
θηινμελνπκέλσλ ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ ηνπ Κέληξνπ, ν πξνκεζεπηήο ζα 
ππνβάιιεη νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα έγθξηζε, κφλν εθφζνλ ηνπ 
δεηεζεί, αιιηψο ηζρχεη ε πθηζηάκελε πξνζθνξά ηνπ, αιιηψο ηζρχεη ε 
πθηζηάκελε πξνζθνξά ηνπ. 
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22.10. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνηεινχλ ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο 
ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο (αξ.132 λ.4412/16) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ 
απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
 

Άξζξν 23ν 
Εεηάκαηα Κπξηφηεηαο θαη Πλεπκαηηθάο Ηδηνθηεζέαο 

 
23.1 ιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 

πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν 
ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ 
ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ 
ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

23.2 Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη 
φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην Κ.Κ.Π.Π.Α. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα 
θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη 
λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

23.3  
Άξζξν 24ν  

Δκπηζηεπηηθφηεηα 
 

24.1 Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ν Πξνκεζεπηήο 
δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο 
αλαθάιπςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, 
έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε 
χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε 
ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε 
αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ 
παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο 
ζην κέιινλ. 

24.2 Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην 
Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη δελ δεζκεχεη ην Κ.Κ.Π.Π.Α., κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

24.3 Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 
 

Άξζξν 25ν  
ΛνηπΫο Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηειηθΫο δηαηΪμεηο.  

 
25.1 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ππνρξενχηαη δε λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. 

25.2 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηελ πκβαηηθή Πξνκήζεηα/Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

25.3 Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

25.4 ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ 
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
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ππεχζπλα έλαληη ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ 
ηε Γηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 
ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο 
θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
Έξγνπ. 

25.5 ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο 
βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε 
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

25.6 ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν 
εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 
ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ 
πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή 
πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο 
ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη 
απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο 
Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
χκβαζε. 

25.7 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη 
κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05, εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη. 

25.8 Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο, λα ηελ ειέγμνπλ απφ ηελ άπνςε πιεξφηεηαο 
ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζην Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη λα 
δεηήζνπλ έλα πιήξεο αληίγξαθν. Δπίζεο νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο είλαη 
ππεχζπλνη λα πξνβνχλ ζηνπο απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο ζχκθσλα κε 
ηνπο πίλαθέο εηδψλ (Παξάξηεκα Β’ ηεο παξνχζεο) αλά παξάξηεκα ή δνκή 
ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Δλζηάζεηο θαηά 
ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 
παξειεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

25.9 Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή εθρψξεζε κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ 
έξγνπ, φπσο θαη ε ππεξγνιαβία (κεξηθψο ή θαη νιηθψο). Μφλε εμαίξεζε 
απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε 
αλαγλσξηζκέλν Σξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ε αλάζεζε ζε ππεξγνιάβν ηεο 
εθηέιεζεο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλσλ θαη άθξσο εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ, κφλν 
κεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

25.10 Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ φηη αλαθέξνπλ 
ν λ.4412/2016 θαζψο θαη νη ζρεηηθέο ΤΑ & ΚΤΑ πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο. 

25.11 Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
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1. ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

6. ΠΟΟΣΖΣΔ, ΤΚΔΤΑΗΔ & ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

 
Άξζξν 26ν 

 

26.1 Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε: 
ζηηο παξαθάησ εθεκεξίδεο : 

1. « Ο εκεξήζηνο δεκφηεο » 
2. « Δπηθαηξφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο » 
3. ην πκπιάξσκα ηεο Δπέζεκεο Δθεκεξέδαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.  

Σα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ησλ δηαγσληζκψλ (αξρηθψλ θαη 
επαλαιεπηηθψλ) ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνπο αλΪδνρνπο ησλ 
πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ην αξ.4 ηνπ Ν.3548/07 θαη ην αξ.46 ηνπ 
Ν.3801/09. 

 
  

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 
ΗΧΑΝΝΖ ΛΗΒΑΝΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α.1. Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ εμάο κνξθά θαη 
πεξηερφκελν: 

 
ηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξΫπεη λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ 
πξνζθέξνληα (θαηά πξνηίκεζε κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο) κε ηίηιν «ηερληθά 
πξνζθνξΪ» ζην νπνίν ζα ππάξρεη πίλαθαο πξνζθεξφκελσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ 
θαζψο θαη πεξηγξαθή πξνζθεξφκελσλ εηδψλ/ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο γηα απηά, 
φπσο επίζεο θαη θαηάινγνο ησλ ζπλεκκέλσλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο), ν νπνίνο κπνξεί θα λα πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 
επηζπλαπηφκελσλ ηνπ ΔΖΓΖ. Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν. 
ηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή 
πηζηνπνηεηηθά. 

 
1. Πηζηνπνηεηηθφ χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ειΫγρνπ (HACCP / ISO 22000) θαηΪιιειν θαη ζπλαθά κε ηελ 
παξαγσγά – παξαζθεπά – ζπζθεπαζέα ησλ ππφ πξνκάζεηα πξντφλησλ (ηνπ 
παξαγσγνχ ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ είλαη παξαγσγφο), απφ 
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 
,ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 178/2002, 852/2004, 853/2004 θαη 854/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 
νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε ηηο Κ.Τ.Α. 15523/30-08-
2006 (ΦΔΚ 1187/Β’ /31-8-2006) θαη Κ.Τ.Α. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967/8-10-2012(ΦΔΚ 
2718/Β’/8-10-2012). 

2. ΠηζηνπνηεηηθΪ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη 
επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο απφ 
θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θ.ι.π.) ηνπ ππνςάθηνπ 
πξνκεζεπηά ζηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη  ηνπιάρηζηνλ Πηζηνπνηεηηθφ 
χπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 
(HACCP / ISO 22000) ζπλαθή κε ηελ κεηαθνξά, δηαθίλεζε, δηαλνκή θαη 
απνζήθεπζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ. Δηδηθά γηα ηα πξντφληα πνπ 
απαηηνχλ θαηά ηελ κεηαθνξά, δηαθίλεζε, δηαλνκή θαη απνζήθεπζε ειεγρφκελε 
ζεξκνθξαζία (ςχμε) απηφ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη φηη ην πξνζθνκηδφκελν ISO ην 
θαιχπηεη. 

3. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηρείξεζεο, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, εθφζνλ 
απαηηείηαη λα έρεη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν 
ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Ννκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ππνθαηαζηήκαηνο ζην Ννκφ Αηηηθήο, εθφζνλ ππάξρεη, ζχκθσλα κε ηα αξ. 3 & 4 
ηεο Κ.Τ.Α. 15523/30-08-2006 (ΦΔΚ 1187/Β’/31-8-2006). ε πεξίπησζε πνπ δελ 
απαηηείηαη λα έρεη άδεηα ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ην δειψζεη, θαζψο επίζεο θαη 
γηα πνηνπο  ιφγνπο δελ απαηηείηαη λα έρεη άδεηα. 

4. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ά ηελ 
Ϋγθξηζε εγθαηΪζηαζάο ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.5 ηεο K.Y.Α. 
15523/30-08-2006 (ΦΔΚ 1187/Β’/31-8-2006), εθφζνλ εκπίπηεη ζηηο αλσηέξσ 
δηαηάμεηο. 
ιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ’ 
αξηζκφ. 852/2004 Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ 
(ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 
2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή 
ησλ ηξνθίκσλ.  
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χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 5 ηεο K.Y.Α. 15523/30-08-2006 (ΦΔΚ 1187/Β’/31-
8-2006) «από ηην ςποσπέυζη έγκπιζηρ ηηρ παπαγπάθος 3 ηος παπόνηορ 
άπθπος» ήηνη έγθξηζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο 
«εξαιπούνηαι οι εγκαηαζηάζειρ ζηιρ οποίερ ππαγμαηοποιείηαι μόνο: ππυηογενήρ 
παπαγυγή, μεηαθοπά, αποθήκεςζη πποφόνηυν για ηα οποία δεν απαιηούνηαι 
ζςνθήκερ ελεγσόμενηρ θεπμοκπαζίαρ ή επγαζίερ λιανικού εμποπίος άλλερ από 
εκείνερ πος πποβλέπονηαι από ηο άπθπο 1, παπάγπαθορ 5, εδάθιο Β’) ηος 
Κανονιζμού 853/2004». 

5. Αλαιπηηθφ ΚαηΪινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκβΪζεηο 
πξνκήζεηαο ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ ρξφλσλ πξηλ ηελ πξνθάξπμε ηεο 
παξνχζαο (2020, 2021, 2022) γηα αληίζηνηρα είδε θαη νη παξαιήπηεο (δεκνζίνπ 
ηνκέα), θαζψο θαη βεβαηψζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ ή ΜΚΦ, πνπ ζα αλαθέξεηαη –
εθφζνλ ππάξρεη ε πξνεγνχκελε ζχκβαζε- ε θαιή εθηέιεζε απηήο ή ππεχζπλεο 
δήισζε φηη ν θαηάινγνο είλαη αιεζήο. 

i. Θα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζπκβάζεηο πνπ πεξαηψζεθαλ απφ 
1/1/2020 έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο απηψλ (αξθεί ε ιήμε απηψλ λα εκπίπηεη ζην 
δηάζηεκα απφ 1/1/20 έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ii. Απαηηεέηαη επέ πνηλά απφξξηςεο λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ηξνθίκσλ απφ Μ.Κ.Φ. ά 
Ννζνθνκεέα. Δίλαη απνδεθηέο βεβαηψζεηο γηα νπνηνδήπνηε είδνο 
ηξνθίκσλ, αλεμάξηεηα γηα ην είδνο πνπ πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο. 

iii. Μφλν ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ εληφο ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ηξηεηίαο, ζα δειψλνπλ ηεο θχξηεο ζπκβάζεηο γηα ηα έηε 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

iv. ηνλ θαηάινγν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 
πεξαησζεί (Απφθ. 2439/2020 Δι. πλ. Σκ. VII, ζθέςε 18.2) εληφο ηεο 
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. 

v. Ο αζξνηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ φισλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 
θαηαιφγνπ (αλεμαξηήησο πνζνχ ηεο θάζε ζχκβαζεο) ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηδψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ρσξίο ην ΦΠΑ γηα ηα νπνία πξνζθέξεη, νπφηε λα πξνθχπηεη 
εκπεηξία ζηα πιαίζηα φρη κφλν κηαο αιιά πνιιψλ ζπκβάζεσλ αθφκα θαη 
ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ σο πξφζθνξν δείθηε ηερληθήο ηθαλφηεηαο (ηΔ 
ΔΑ 2013/2018). 

6. Γηεπθξηλίδεηαη φηη Μ.Κ.Φ. είλαη νη Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ λ.3106/2003, παξ.1 & 2 ηνπ αξ.15 & παξ.1 ηνπ 
αξ.15α ηνπ λ.3329/2005 (φπσο Θεξαπεπηήξηα Υξνλίσο Παζρφλησλ, Κέληξα 
Απνθαηάζηαζεο θαη Απνζεξαπείαο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε 
Αλαπεξίεο, Κέληξα Παηδηθήο Μέξηκλαο, Κέληξα Πεξίζαιςεο Παηδηψλ, 
Παηδνπφιεηο, Ηδξχκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θ.α.) εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξεο 
ζπγρσλεχζεθαλ κε ην αξ.9 ηνπ λ.4109/2013 ζηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο αλά 
δηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα (νπφηε είλαη θαη φιεο νη κνλάδεο θαη ηα παξαξηήκαηα ησλ 
Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ), θαζψο επίζεο πεξηιακβάλνληαη 
νη κνλάδεο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ), Δζληθφ Ίδξπκα 
Κσθψλ (ΔΗΚ) θαη Κέληξν Δθπαίδεπζεο & Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ) πνπ 
επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 22 ηνπ αξ.9 ηνπ λ.4052/2012. 

7. Αληέγξαθα ησλ δχν ηειεπηαέσλ ειΫγρσλ απφ ηα αζηηαηξηθΪ ά θαη 
αζηπθηεληαηξηθΪ βηβιέα (εθφζνλ απαηηεέηαη λα ηεξνχλ απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) ηα νπνία λα κελ έρνπλ παξαηεξήζεηο ζνβαξέο,  ζρεηηθά κε ηα 
πξντφληα ηνπο ( επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα  Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία). ε 
πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη αλαζέζεη ηελ θχιαμε ή θαη ηελ απνζήθεπζε ή 
θαη ηελ δηαθίλεζε ή θαη ηελ κεηαθνξά ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζα 
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ αληίγξαθα ηξηψλ ηειεπηαίσλ ειέγρσλ απφ ηα αζηηαηξηθά ή 
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θαη αζηπθηεληαηξηθά βηβιία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ν ζπκκεηέρσλ έρεη αλαζέζεη 
ηελ  θχιαμε ή θαη ηελ απνζήθεπζε ή θαη ηελ δηαθίλεζε ή θαη ηελ κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ έρνπλ ζπλάςεη 
κεηαμχ ηνπο. 

8. Βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο, (εθφζνλ απαηηεέηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα 
γηα ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ ζπκκεηέρεη ν θάζε ππνςήθηνο) ησλ θνξηεγψλ 
ηεο επηρεέξεζεο γηα ηα εέδε πνπ ζπκκεηΫρεη θαη πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε (ζηελ πεξίπησζε δε ηξνθίκσλ πνπ απαηηείηαη λα δηαθηλνχληαη ζε ςχμε 
ή θαηάςπμε λα πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα θαηάιιεια θνξηεγά-ςπγεία) ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί φηη ε κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά 
κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ παξαξηεκάησλ  ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

i. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη αλαζέζεη ηελ θχιαμε ή θαη ηελ 
απνζήθεπζε ή θαη ηελ δηαθίλεζε ή θαη ηελ κεηαθνξά ζε άιιν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο 
ησλ θνξηεγψλ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνέν ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη 
αλαζΫζεη ηελ  θχιαμε ή θαη ηελ απνζήθεπζε ή θαη ηελ δηαθίλεζε ή θαη ηελ 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
πνπ έρνπλ ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο.  

ii. ε πεξέπησζε πνπ δελ πξνβιΫπεηαη γηα θάπνην είδνο ηξνθίκνπ, απφ 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, Ϋθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαιιειφηεηαο απφ 
αξκφδηα ππεξεζία, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεέ ISO πνπ λα θαιχπηεη ηελ 
κεηαθνξΪ θαη ηελ δηαθέλεζε ηνπ ππφ πξνκάζεηα ηξνθέκνπ, απφ ηνλ 
ππνςήθην πξνκεζεπηή ή απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ν 
ζπκκεηέρσλ έρεη αλαζέζεη ηελ θχιαμε ή θαη ηελ απνζήθεπζε ή θαη ηελ 
δηαθίλεζε ή θαη ηελ κεηαθνξά φπσο επίζεο θαη αληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ πνπ έρνπλ ζπλάςεη κεηαμχ ηνπο. 

9. Γηα ηα ηξφθηκα πνπ απαηηεέηαη λα δηαθηλνχληαη ζε ςχμε ά θαηΪςπμε, ζα 
πξνζθνκηζηνχλ θαη νη Ϊδεηεο θπθινθνξέαο ησλ θνξηεγψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνίεζε ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, αξκφδηα ζεσξεκέλεο, απφ ηηο νπνίεο 
λα πξνθχπηεη φηη πξφθεηηαη γηα θαηΪιιεια θνξηεγΪ-ςπγεέα. 

10. Τπεχζπλε Γάισζε, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε, ρσξίο ζεψξεζε, ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ πξνζθέξνληνο: 

i. γηα ηελ ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ. 
ii. εθφζνλ θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 
θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

iii. εθφζνλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 
ηεο. 

iv. εθφζνλ δελ θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, λα δειψλεηαη φηη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο έρεη απνδερζεί 
έλαληη ηνπο (δειαδή έλαληη ηνπ ζπκκεηέρσλ πξνκεζεπηή ζηνλ 
δηαγσληζκφ) ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε 
απνδνρή. 

v. γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα 
παξαγγειίαο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο. 

vi. φηη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη κε ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα 
κεηαθνξηθά κέζα θαη κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ 
παξαξηεκάησλ  ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 

vii. φηη γηα ηα είδε πνπ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη 
απνιπκαζκέλα ηζνζεξκηθά νρήκαηα-ςπγεία θαη ζα παξαδίδνληαη ζε 
ζεξκνθξαζία -18νC κέρξη ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ 
Παξαξηεκάησλ , ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία, ζχκθσλα 
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κε ηηο νδεγίεο 89/108/ΔΟΚ 92/1/ΔΟΚ θαη 92/2/ΔΟΚ, Καλνληζκφ (ΔΚ) 
αξηζκ. 37/2005 ηεο Δπηηξνπήο  ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 2005 ζρεηηθά κε 
ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ζηνπο ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ηξνθίκσλ βαζεηάο θαηάςπμεο θαη ηελ 
εθάζηνηε ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθφ 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ κεηαθνξάο θαη ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη 
κε ην πξντφλ. 

viii. φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κηθξνβηνινγηθψλ θαη 
ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηα πιαίζηα 
ηνπ απηνειέγρνπ, εάλ δεηεζεί θαη θάζε θνξά πνπ απηφ δεηείηαη. 

ix. φηη ππΪξρνπλ ά φηη δελ ππΪξρνπλ απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο 
απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 
Εθόζον δηλώνεηαι όηι ςπάπσοςν απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο 
απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, 
απηέο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

x. φηη ν ζπκκεηέρσλ δχλαηαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 
πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή 
ελδερνκέλσο άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 
πξαγκάησλ. 

xi. φηη ε επηρείξεζε είλαη νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επαξθήο. 
xii. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ 
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

xiii. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 
δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε 
ΚΤΑ (αξ. 74 ηνπ Ν.4412/16). 

xiv. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα 
θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
Ν.4412/16, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ίδην άξζξνπ θαη ηνπ 
άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο εθφζνλ θαηαθπξσζεί ππέξ ηνπ ε παξνρή 
ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

xv. Να δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
xvi. Να δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
xvii. Να δειψλεηαη ην χςνο θαη ν αξηζκφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα έθδνζεο απηήο. 
xviii. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 
γλψζε απηψλ. 

xix. Να δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 
δεκνπξαηνχκελεο Πξνκήζεηαο/Τπεξεζίαο (γηα ηα είδε γηα ηα νπνία 
ζπκκεηέρνπλ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά). 

xx. Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή  
έλζηαζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα 
αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

xxi. Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ 270 εκέξεο. 
xxii. Να δειψλεηαη φηη ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, θαηά ηηο 

ηξείο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην εθαηφ (100) ηηο εθαηφ (%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηδψλ γηα ηελ νπνία ππνβάινπλ ρσξίο ην ΦΠΑ. 
ε πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπζηάζεθαλ εληφο ηεο 
πξναλαθεξζείζαο ηξηεηίαο, ζα δειψλνπλ ηνλ κέζν φξν ηνπ θχθινπ 
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εξγαζηψλ, θαηά ηα αλσηέξσ, γηα ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπο (παξ. 3 αξ. 
75 Ν.4412/16). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ σο 
είδνο ιακβάλνληαη φια ηα ηξφθηκα, νπφηε ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ν 
θχθινο εξγαζηψλ γεληθά γηα ηα ηξφθηκα, θαη φρη εηδηθά γηα θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν είδνο π.ρ. ηπξνθνκηθά. 
 

11. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ Τπ. δήισζε ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

12. Δπέ πνηλά απφξξηςεο λα θαηαηεζεέ Σξαπεδηθά βεβαέσζε πηζηνιεπηηθάο 
ηθαλφηεηαο ζηελ νπνία ζα γίλεηαη αλαθνξά: 

α. ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
β. ζηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ιήςε 
ρξεκαηνδφηεζεο (εμαηξνπκέλσλ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ) πνζνχ 
ηνπιάρηζηνλ 50% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα είδε πνπ πξνζθέξεη (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Σν πνζφ ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη. 
γ. φηη απηή (ε βεβαίσζε) ρνξεγείηαη ελφςεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
δηαγσληζκνχ (αξρή ηνπ επίθαηξνπ). 

 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

- Τπφρξενη ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ εέλαη , θαηΪ 
πεξέπησζε: 

- Γηα ηηο Ο.Δ. , Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ͢   νη δηαρεηξηζηέο 
- Γηα ηηο Α.Δ. ͢   ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ͢   νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνί ηνπ. 
- Γηα ην ζπλεηαηξηζκφ ͢   ν Πξφεδξφο ηνπ 
- Γηα ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ -  θνηλνπξαμία  ͢  θάζε κέινο  

 
 

Α.2. Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηελ εμάο κνξθά θαη 
πεξηερφκελν:  
 
 

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, κέζα ζηνλ 
θπξίσο θάθειν θαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθά 
πξνζθνξΪ»,  δηακνξθσκέλα σο εμήο:  
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά κπνξεέ λα αλαθΫξεηαη θαη  γηα κΫξνο ηεο δεκνπξαηεζεέζαο 
πξνκάζεηαο κφλν σο εμάο: 
 
 

a. Γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ηξνθίκσλ 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

b. O επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφο θαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηαθχξσζεο  
είλαη σο εμήο: 
 

 Α/Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΤΝΣ. 
ΦΠΑ 

Π/Τ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

Π/Τ ΜΔ ΦΠΑ 

1 ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 
Υακειφηεξε ηηκή 

13% 20.560,10 € 23.232,91 € 
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 Α/Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΤΝΣ. 
ΦΠΑ 

Π/Τ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

Π/Τ ΜΔ ΦΠΑ 

2 
ΕΑΥΑΡΧΓΖ & ΓΛΤΚΑ κε 13% 
ΦΠΑ 

Υακειφηεξε ηηκή 
13% 14.858,20 € 16.789,77 € 

3 
ΕΑΥΑΡΧΓΖ & ΓΛΤΚΑ κε 24% 
ΦΠΑ 

Υακειφηεξε ηηκή 
24% 7.568,50 € 9.384,94 € 

4 
ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
κε ΦΠΑ 13% 

Υακειφηεξε ηηκή 

13% 65.162,55 € 73.633,68 € 

5 
ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
κε ΦΠΑ 24% 

Υακειφηεξε ηηκή 

24% 296,94 € 368,21 € 

6 ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 
Υακειφηεξε ηηκή 

13% 41.425,10 € 46.810,36 € 

   
ΤΝΟΛΑ 149.871,39 € 170.219,87 € 

 
 
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:  

α/α ΔΗΓΟ 
(Α) 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
(Β) 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
(ΣΔΜ., ΚΗΛΟ, 
ΛΗΣΡΟ ΚΣΛ)  

(Γ) 

ΤΝΟΛΟ ζε 
€ ΥΧΡΗ 
Φ.Π.Α. 

(ΚΑΘ.ΑΞΗΑ) 
(Γ) 

Φ.Π.Α. ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΜΔ 
Φ.Π.Α. 

(Ε) 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

(%) 
(Δ) 

ΠΟΟ 
(Σ) 

        

        

ΤΝΟΛΑ:     

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
Ο αλσηέξσ πίλαθαο ζα θαηαηεζεί αλά θαηεγνξία (π.ρ. ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ θηι) γηα ηα 
νπνία πξνζθέξεη ν ζπκκεηέρσλ. Χο ηηκή βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ζχγθξηζε, ζα  
είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ (ζηήιε Γ) ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Γηα παξάδεηγκα 
ζηελ θαηεγνξία ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ, κεηνδφηεο θαη πξνκεζεπηήο ζα είλαη ν ζπκκεηέρσλ 
πνπ ζα έρεη πξνζθέξεη ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ πνζφ ρσξίο ΦΠΑ γηα φια ηα δπκαξηθά 
(ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη ζην θειί κε ηα έληνλα πεξηγξάκκαηα). 
Όπνπ αλαθΫξεηαη σο θξηηάξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκά, λνεέηαη φηη 

εέλαη ε ρακειφηεξε ηηκά ζην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ αλΪ θαηεγνξέα εέδνπο 

μερσξηζηΪ ( π.ρ. απγΪ ) φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο πέλαθεο πνπ αθνξνχλ 

θΪζε κνλΪδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ρσξηζηΪ θαη νη νπνένη παξαηέζεληαη ζην 

ΠαξΪξηεκα Β’ ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β’ θαη ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 11. 

Σφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ εηδψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή φζν 

απηψλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο, ηζρχνπλ ηα 

θάησζη: 

1. ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηφζν ε αλψηεξε φζν θαη ε θαηψηεξε ηηκή, βξίζθνληαη 
ραξαθηεξηζηηθά πέξα απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά (αθξαίεο 
πεξηπηψζεηο) απηέο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ δηακφξθσζε ηεο κέζεο ηηκήο, αιιά 
ιακβάλνληαη ππφςε ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηηκή ( αλψηεξε ή θαηψηεξε). 
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2. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο απφ ηελ παξαπάλσ Γ/λζε, γηα 
ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγπηέξα πηζηνπνηεζείζα ηηκή, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα, πξν ή κεηά ηε παξάδνζε. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
γλσξίζκαηνο ηνπ είδνπο απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ηηκή ηφηε ην είδνο ζα απνηηκάηαη 
ζηελ θαηψηεξε ηηκή, απφ ηελ νπνία ζα αθαηξνχληαη ε πξναλαθεξζείζα έθπησζε, νη 
θξαηήζεηο θ.ι.π. 

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα 
νξγάλνπ.  

5. Ο πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα δειψζεη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί 
ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο.    

7. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή 
αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαη ησλ 
ηηκψλ ηεο  θαηαθχξσζεο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 

8. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή  
9. ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο (ηηκή 

Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 
10. Ο Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο 
ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ.Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

11. ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαζρεζνχλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δηαθφπηεηαη ε 
αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο 
απαξάδεθηε. 

12. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ 
πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

13. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν  ν νπνίνο θαη νθείιεη 
λα  εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε 
κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην 
Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

14. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ. 

15. Ζ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζπκπιεξψλνληαο ην παξαθάησ, θαηά πεξίπησζε έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν. 

16. Ζ θξίζε γίλεηαη ζηελ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ, ζπλεπψο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ ΦΠΑ απφ 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία. Οη πξνζθέξνληεο ζα 
πξνζαξκφδνπλ ηνλ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Πεξαηηέξσ ν αλψηεξν 
αλαθεξφκελνο πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη σο αλψηαην φξην 
δηαζέζηκεο πίζησζεο, ψζηε λα ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο απνθάζεηο ζθνπηκφηεηαο, 
δαπάλεο, αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη εγθξίζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Η.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
 
ια ηα πξνκεζεπφκελα ηξφθηκα ζα πξνκεζεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη φξνπο 
ηεο ΤΑ 1100/1987 (ΦΔΚ 788/Β΄/1987) πεξί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεσο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 
ζήκεξα, ησλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην πξννίκην ηεο 
ζχκβαζεο θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ 
πγηεηλή, ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ ζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ. 
 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ  ΣΧΝ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 
ια ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα, αλά 
είδνο, ζηνλ Κ.Σ.& Π. Άξζξν 83 θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
πλζήθεο σξίκαλζεο – Υξφλνο σξίκαλζεο 
A. H σξίκαλζε ησλ ηπξηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξνπο φπνπ ε ζεξκνθξαζία δελ ζα είλαη 
θαηψηεξε ησλ +100C θαη ζα ππάξρεη θαηάιιειε γηα θάζε ηχπν ηπξηνχ πγξνκεηξηθή 
θαηάζηαζε. O ρξφλνο σξίκαλζεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ηαπ ηπξηνχ: α) ηα πνιχ 
ζθιεξά, ηα ζθιεξά θαη ηα εκίζθιεξα ηπξηά γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο 
πξέπεη λα παξακείλνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο ζηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο, β) ηα 
καιαθά ηπξηά γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο πξέπεη λα παξακείλνπλ 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο. Δμαηξνχληαη ηα «Λεπθά ηπξηά άικεο», ηα νπνία είλαη 
παξαζθεπαζκέλα απφ παζηεξησκέλν γάια θαη επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη δεθαπέληε 
εκέξεο (15) κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο (ε εμαίξεζε απηή δελ αθνξά ηα Διιεληθά 
Παξαδνζηαθά ηπξηά). 
Β. πλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ ψξηκσλ ηπξηψλ κέρξη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ θαηαλάισζε: 
α) πνιχ ζθιεξά, ζθιεξά, εκίζθιεξα ηπξηά: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιάκνπο κε 
αλαθπθιoχκελo έληoλo ξεχκα αέξα, ζεξκνθξαζίαο απφ 00C έσο +100C θαη πγξνκεηξηθήο 
θαηάζηαζεο απφ 75 έσο 85, β) καιαθά ηπξηά: ζε θιηκαηηδφκελνπο ζαιάκνπο κε 
αλαθπθισκέλν κέηξην ξεχκα αέξα, ζεξκνθξαζίαο 00C έσο +20C θαη πγξνκεηξηθήο 
θαηάζηαζεο απφ 85 έσο 95 %. Δμαηξνχληαη ηα ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο 
αδηαπέξαζηεο απφ πγξαζία π.x. κεηαιιηθά δνρεία, ηα oπoία απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο 
ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο 00C έσο +20C. 
ηα κέζα ζπζθεπαζίαο πνπ ζα πεξηέρνληαη ηα πξντφληα, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα νη ελδείμεηο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Κ.T.Π. θαη ζηηο επηκέξνπο 
παξαγξάθνπο ηoπ άξζξνπ 83 Γ (γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηπξηά απφ γάια, κε σξίκαλζε) θαη 
επηπιένλ: 
– θαηεγνξία ηπξηνχ, 
– είδνο ή είδε γάιαθηνο (πνζνζηά) πνπ παξαζθεπάζζεθε ην ηπξί, 
– ειάxηζηo ιίπνο (ππνινγηζκέλν ζε μεξή νπζία), 
– κέγηζηε πγξαζία, 
– εκεξνκελία παξαγσγήο, 
– εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο, 
– xψξα πξνέιεπζεο – παξαγσγήο ηνπ ηπξηνχ, 
– έδξα ηπξνθνκείνπ παξαζθεπήο ηπξηνχ (κφλν γηα ηα Παξαδνζηαθά ηπξηά), 
– πνζνζηφ άιαηνο, 
– πξφζζεηα, είηε έxoπλ πξνζηεζεί ζηε κάδα ηνπ ηπξηνχ είηε ππάξxoπλ ζηελ επηδεξκίδα ηνπ 
ηπξηνχ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηαπ Κ.T. θαη 
επίζεο κε νδεγίεο, φπνπ ρξεηάδνληαη, π.x. φηαλ ε επηδεξκίδα έxεη λαηακπθίλε ζα δίλνληαη 
νδεγίεο ζηνλ θαηαλαισηή κέρξη πνην βάζνο ζα θαζαξίδεη ην ηπξί. 
Ήηνη: 
α) Σν πξντφλ. 
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β) Σελ Πξνέιεπζε. 
γ) Σελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή. 
δ) Σν θαζαξφ βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
ε) Σελ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο. 
ζη) Σα δχν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ κέζνπ 
ζπζθεπαζίαο. 
Οη ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ.7 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 81/93, ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ζήκαλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ: 
• Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα πξνζέγγηζε 
ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηε 
δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ Οδεγία 2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 
• Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2001/101/ΔΚ φζνλ 
αθνξά ηελ εκεξνκελία, απφ ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαη κεηά απαγνξεχεηαη ην εκπφξην 
πξντφλησλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
• Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 
Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ φζνλ αθνξά ηελ 
αλαγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 
• Οδεγία 2008/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, 
ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
• ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 
ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ 
θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο. 
Ζ επηθάιπςε ησλ ηπξηψλ κπνξεί λα είλαη απφ θεξί κειηζζψλ, ζθιεξή παξαθίλε ή άιιεο 
χιεο πνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα ηχρνπλ έγθξηζεο ηνπ ΑΥ θαη θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ ΔΟΦ ή ηνπ ΚΔΤ. 
Ζ επηθάιπςε κπνξεί λα είλαη ρξσκαηηζκέλε κε ηηο ρξσζηηθέο ηνπ παξαξηήκαηνο V, κέξε 1 
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαζψο θαη κε ηηο ρξσζηηθέο Δ180, 
Ληζνξνπκπίλε ΒΚ θαη Δ160β Αλάηην, φπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IV, ηνπ ελ ιφγσ 
άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ απηψλ. Δπηηξέπεηαη ε επάιεηςε, 
ε εκβάπηηζε ή ν ςεθαζκφο κφλν ηεο επηθάλεηαο ησλ ζθιεξψλ, ησλ εκίζθιεξσλ θαη 
εκηκαιαθψλ ηπξηψλ κε λαηακπθίλε ή πηκαξηζίλε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ηπξί πνπ 
δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε: 
1. Θα δηαπηζηψλεηαη απνπζία λαηακπθίλεο ζε βάζνο 5 mm. 
2. Σν θαηάινηπν ηεο λαηακπθίλεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1mg/dm2 επηθαλείαο. 
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη πιαζηηθή αεξνζηεγήο κε ην εζσηεξηθφ θχιιν ή θηικ πνπ έξρεηαη ζε 
επαθή κε ην ηξφθηκν απφ χιε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηνλ Κ.T.Π.. 
Οη πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ πξντφλησλ ζα είλαη επψλπκεο σο πξνο ηα πξνζθεξφκελα 
είδε κε παξάιιειε πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ δεηγκάησλ. Ζ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ είλαη 
απαξαίηεηε, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη θαη ε παξαιαβή ηνπ 
είδνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

1. 15542300-2 ΦΔΣΑ (ΠΟΠ) 
2. 15544000-3 ΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ  
3.  15544000-4 ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ 
4. 15544100-1 ΖΜΗΚΛΖΡΟ ΣΤΡΗ 

Σν ηπξί ΦΔΣΑ (Π.Ο.Π), λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα έρεη παξαρζεί 
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ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
H νλνκαζία «ΦΔΣΑ» (FETA) αλαγλσξίδεηαη σο πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο 
(ΠΟΠ) γηα ην ιεπθφ ηπξί άικεο πνπ παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξά θάησ, απφ γάια πξφβεην ή κίγκα 
απηνχ κε γίδηλν. Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) 
πξέπεη λα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο πεξηνρέο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Ζπείξνπ, 
Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ννκνχ Λέζβνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη 
ζηελ ππ.΄ αξηζκφ Τπνπξγηθή Απφθαζε 313025, ΦΔΚ 8, Σεχρνο Β΄. 
Σν γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) πξέπεη λα πιεξνί ηηο 
εμήο πξνυπνζέζεηο: 
α) Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γίδηλν γάια δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% θαηά βάξνο. 
β) Ζ ιηπνπεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6% θαηά βάξνο. 
γ) Σν pΖ ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,5. 
δ) Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ άκειμε. Σν γάια κέρξη 
ηελ πήμε δηαηεξείηαη ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. 
ε) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθά 
εθηξεθφκελεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πεξηνρή παξαζθεπήο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαη ε 
δηαηξνθή ηνπο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο. 
ζη) Σν γάια πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο, πνπ γίλνληαη 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά 
ηνλ ηνθεηφ. 
δ) Σν γάια πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, αγλφ, πγηεηλφ, πιήξεο. 
ε) Σν γάια πξέπεη λα είλαη λσπφ ή παζηεξησκέλν. 
ζ) Σν γάια λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 
πιηθψλ. 
Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) απφ άιιν είδνο γάιαθηνο, πιελ ησλ 
αλσηέξσ θαζνξηδνκέλσλ. 
ην πξνο ηπξνθφκηζε γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) γάια απαγνξεχεηαη ε 
ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, πξσηετλψλ γάιαθηνο, 
θαδετληθψλ αιάησλ θαζψο θαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ. 
ην πξνο ηπξνθφκηζε γάια γηα παξαζθεπή «ΦΔΣΑ» (FETA) πξνζηίζεληαη παξαδνζηαθή 
ππηηά ή άιια έλδπκα κε αλάινγε δξάζε. ηαλ ην γάια παζηεξηψλεηαη πξνζηίζεληαη 
αβιαβείο νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο βαθηεξίσλ, θαζψο θαη ρισξηνχρν αζβέζηην, κέρξη 
20gr/ 100 Kgr γάιαθηνο. 
Μεηά ηελ πήμε ηνπ γάιαθηνο, ην ηπξφπεγκα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθνχο ππνδνρείο 
(θαινχπηα) γηα θπζηθή ζηξάγγηζε, ρσξίο πίεζε. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο ζηξάγγηζεο θαη φηαλ ζηεξενπνηεζεί ην ηπξφπεγκα, 
ππνβάιιεηαη ζε μεξφ επηθαλεηαθφ αιάηηζκα κε ρνλδξφθνθθν αιάηη (βξψζηκν ρισξηνχρν 
λάηξην). Καηά ην ζηάδην απηφ αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηπξνπήγκαηνο άθζνλε 
κηθξνρισξίδα, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ σξίκαλζε θαη ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 
νξγαλνιεπηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA). Μεηά ην μεξφ αιάηηζκα θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ ηπξνπήγκαηνο ζε μχιηλνπο ή κεηαιιηθνχο ππνδνρείο, πξνζηίζεηαη άικε 
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρισξηνχρν λάηξην 7% θαηά βάξνο. Οη ππνδνρείο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ζαιάκνπο σξίκαλζεο κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη 180C θαη ζρεηηθήο 
πγξαζίαο ηνπιάρηζηνλ 85%. Ζ σξίκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) λα γίλεηαη ζε δπν ζηάδηα: 
Σν πξψην ζηάδην σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη δηαξθεί κέρξη 15 εκέξεο. Σν δεχηεξν 
ζηάδην σξίκαλζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ 
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 2-40C θαη ζρεηηθή πγξαζία 85% ηνπιάρηζηνλ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο 
σξίκαλζεο ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) θαηά ηα αλσηέξσ δπν ζηάδηα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δπν 
κήλεο. Ζ σξίκαλζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA) γίλεηαη ζε μχιηλα βαξέιηα ή κεηαιιηθά δνρεία ζε 
εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ. 
Ζ «ΦΔΣΑ» (FETA) λα δηαηίζεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε θαηάιιεια κεηαιιηθά δνρεία ησλ 15 
Kgr θαη εληφο άικεο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4 θαη 5 ηεο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 313025 ΦΔΚ 8 Σεχρνο Β. 
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Ζ παξαδηδφκελε ΦΔΣΑ λα έρεη : 
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Λίπνο επί μεξνχ 43% θαη΄ειάρηζηνλ. 
2. Τγξαζία 56% κέγηζηνλ. 
3. Υισξηνχρν Νάηξην 3% κέγηζηνλ. 
4. Δλεξγφ νμχηεηα 4.25-4.5% ph. 
5. Υξψκα θαζαξφ ιεπθφ. 
6. Τθή ζπκπαγήο κε ιίγεο κεραληθέο ζρηζκέο. 
7. Δκθάληζε καιαθφ ηπξί κε ιίγεο ή θαζφινπ νπέο θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηελ κάδα. 
8. Γεχζε επράξηζηε, ιηπφιπζεο ειαθξά φμηλε θαη πινχζην άξσκα. 
9. ρήκα νξζνγψληα παξαιιειεπίπεδα. 
10. πλεθηηθφηεηα καιαθφ ηπξί πνπ λα θφβεηαη ζε ιείεο θέηεο. 
11. Οπέο: Καζφινπ ή ιίγεο – Καηαλνκή: ε φιε ηε κάδα ρήκα νπήο: Αθαλφληζην. 
 
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Κνινβαθηεξνεηδή < 100 
2. Escherichia coli < 10 
3. Salmonella spp 0 
4. Listeria monocytogenes 0 
5. Staphylococcus aureus <100 
 
Γ .ΔΝΓΔΗΞΔΗ 
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη, πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή 
θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
α) «ΦΔΣΑ» (FETA). 
β) Πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο (ΠΟΠ). 
γ)Σπξί. 
δ) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή. 
ε) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
ζη) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. 
δ) ηνηρεία ειέγρνπ πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 1. 
Σα δπν πξψηα γξάκκαηα ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο: ΦΔ 
2. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο. 
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. Παξάδεηγκα (ΦΔ-1650-20/12/94). Σα ζηνηρεία ειέγρνπ 
αλαγξάθνληαη κε επζχλε ηνπ ζπζθεπαζηή θαηφπηλ έγγξαθεο άδεηαο ηεο αξκφδηαο 
Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, ε νπνία ηεξεί εηδηθφ βηβιίν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ αλά 
παξαγσγφ «ΦΔΣΑ» (FETA). Οη ελδείμεηο α, β, γ, δ, ε θαη ζη’ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά 
ζε θάζε ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θαηά ηε δηαθίλεζε ηεο «ΦΔΣΑ» (FETA). 
  
2. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 
ΚΛHΡΟΤ ΣΤΡΗΟΤ 
Σν ζθιεξφ ηπξί, (θεθάιη 8 Kgr πεξίπνπ) λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηφ 
νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα 
έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
Να έρεη παξαζθεπαζζεί απφ λσπφ ή παζηεξησκέλν γάια, απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη 
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ, κεηά απφ νμπγαιαθηηθή δχκσζε κε ηελ επελέξγεηα 
ππηηάο ή άιισλ ελδχκσλ νη θαιιηέξγεηεο βαθηεξίσλ, ε σξίκαλζε δε λα έρεη γίλεη ζηνπο 12-
14oC κε ζρεηηθή πγξαζία 85-90% θαη γηα (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. 
 
Σν παξαδηδφκελν ζθιεξφ ηπξί λα έρεη: 
 
Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1 Λίπνο επί μεξνχ 40% θαη΄ ειάρηζηνλ. 
2. Τγξαζία 38% κέγηζηνλ. 
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3. Υισξηνχρν Νάηξην 2% κέγηζηνλ. 
4. Δλεξγφ νμχηεηα 5.3.5.5% pΖ. 
5. Υξψκα ππνθίηξηλν. 
6. Τθή ζθιεξήο ζπκπαγήο. 
7. Δκθάληζε ζπλεθηηθή. 
8. Γεχζε αικπξή πηθάληηθε. 
9. ρήκα θπιηλδξηθφ. 
 
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Κνινβαθηεξνεηδή – 
2. Escherichia coli – 
3. Salmonella spp Απνπζία 
4. Listeria monocytogenes Απνπζία 
5. Staphylococcus aureus – 
Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη, πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή 
θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
1. Σν πξντφλ. 
2. Ζ νλνκαζία Πξνέιεπζεο. 
3. Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ. 
4. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ε εκεξνκελία ιήμεσο. 
5. Σα πνζνζηά ιίπνπο & πγξαζίαο. 
6. Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο. 
 
3 . ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ 
ΣΟ ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ λα είλαη πξψηεο (Α΄) πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα έρεη παξαρζεί 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
Κεθαινηχξη είλαη ην ζθιεξφ ηπξί πνπ παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα, απφ γάια 
πξφβεην, ή κίγκα απηνχ κε γίδηλν. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνειεχζεσο ηνπο έρεη 
δηαθνξεηηθφ ζρήκα, κέγεζνο, ηερλνινγία θαη πνηφηεηα γη’ απηφ δηαηίζεηαη ζαλ θεθαινηχξη 
Ζπείξνπ, θεθαινηχξη Θεζζαιίαο, θεθαινηχξη Μαθεδνλίαο, Κξήηεο, Κεθαιιελίαο, Δπβνίαο, 
Νάμνπ θιπ. 
Σν γάια ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαζθεπή ηπξηνχ πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο 
πξνυπνζέζεηο: 
α) Να πξνέξρεηαη απφ θπιέο πξνβάησλ θαη αηγψλ παξαδνζηαθά εθηξεθφκελσλ θαη 
πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πεξηνρή παξαζθεπήο ηνπ ηπξηνχ θαη ε δηαηξνθή ηνπο πξέπεη λα 
βαζίδεηαη ζηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο απηήο. 
β) ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο γίδηλνπ γάιαθηνο, απηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
10%. 
γ) Να πξνέξρεηαη απφ ακέιμεηο πνπ γίλνληαη 10 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. 
δ) Ζ πήμε λα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ άκειμε θαη κέρξη ηελ πήμε λα δηαηεξείηαη ζε 
ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
ε) Να είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη πιήξεο, λσπφ ή παζηεξησκέλν. 
Απαγνξεχεηαη ε ζπκπχθλσζε, ε πξνζζήθε ζθφλεο ή ζπκππθλψκαηνο γάιαθηνο, 
πξσηετλψλ γάιαθηνο, θαδετληθψλ αιάησλ, ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ 
νπζηψλ. 
ην πξνο ηπξνθφκηζε γάια γηα παξαζθεπή ηνπ παξαδνζηαθνχ θεθαινηπξηνχ πξνζηίζεηαη 
παξαδνζηαθή ππηηά ή άιια έλδπκα κε αλάινγε δξάζε. ηαλ ην γάια παζηεξηψλεηαη 
πξνζηίζεληαη αβιαβείο νμπγαιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο βαθηεξίσλ, θαζψο θαη ρισξηνχρν 
αζβέζηην κέρξη 20gr/100Kgr γάιαθηνο. 
Ζ πήμε ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζηνπο 32-340C. Σν δεκηνπξγνχκελν ηπξφπεγκα δηαηξείηαη 
κεηά 35 ιεπηά πεξίπνπ. Αλαζεξκαίλεηαη ππφ ζπλερή αλάδεπζε ζηνπο 480νC πεξίπνπ, 
ηνπνζεηείηαη ζε θαινχπηα θαη ππνβάιιεηαη ζε πίεζε. Αθνινχζσο ην ηπξί κεηαθέξεηαη ζε 
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ρψξν ζεξκνθξαζίαο 14-160C θαη ζρεηηθή πγξαζία 85% πεξίπνπ. Μεηά κηα εκέξα 
ηνπνζεηείηαη ζε άικε 18-20 Be γηα δπν εκέξεο πεξίπνπ 3. Ζ σξίκαλζε ηνπ ηπξηνχ γίλεηαη 
αξρηθά ζε ζαιάκνπο κε ζεξκνθξαζία 14-160C θαη ζρεηηθή πγξαζία 85-90%. ην ζηάδην 
απηφ δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 10 επηθαλεηαθά μεξά αιαηίζκαηα κε ηαπηφρξνλε αλαζηξνθή. 
ηαλ νινθιεξσζεί ην αιάηηζκα ην ηπξί κεηαθέξεηαη ζε ζαιάκνπο κε ζεξκνθξαζία 
κηθξφηεξε ησλ 60C γηα λα νινθιεξσζεί ε σξίκαλζε. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο σξίκαλζεο 
δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο. 
 
Σν παξαδνζηαθφ θεθαινηχξη λα έρεη : 
 
Α .ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Λίπνο επί μεξνχ 40% θαη΄ειάρηζην. 
2. Τγξαζία 38% κέγηζηνλ. 
3. Υισξηνχρν Νάηξην 2% κέγηζηνλ. 
4. Δλεξγφ νμχηεηα 5.3.5.5% PΖ. 
5. πλεθηηθφηεηα: θιεξφ ηπξί. 
5. Υξψκα ππνθίηξηλν έσο αλνηθηφ θαζηαλφ. 
6. Τθή ζθιεξή ζπκπαγήο ειαζηηθή, κε πνιιέο νπέο ζηε κάδα ηνπ. 
7. Δκθάληζε ζπλεθηηθή ιεπηή. 
8. Γεχζε αικπξή πηθάληηθε. 
9. ρήκα θπιηλδξηθφ. 
10. Γηαζηάζεηο: Γηάθνξεο – Βάξε: Μηθξφ 4-6θηιά Μεγάιν 10-12 θηιά. 
11. Άιια ραξαθηεξηζηηθά: Δπράξηζηε, ειαθξά αικπξή γεχζε θαη πινχζην άξσκα. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξσζηηθψλ, ζπληεξεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ νπζηψλ ζην ηπξί. 
 
Β. ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
7. Κνινβαθηεξνεηδή – 
8. Escherichia coli – 
9. Salmonella spp Απνπζία 
10. Listeria monocytogenes Απνπζία 
11. Staphylococcus aureus – 
 
Γ. ΔΝΓΔΗΞΔΗ 
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή 
θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
α) «ΚΔΦΑΛΟΣΤΡΗ». 
β) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ – ζπζθεπαζηή. 
γ) Σν βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
δ) Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο. 
ε) Ο αχμνληαο αξηζκφο ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο. 
ζη) Σα πνζνζηά ιίπνπο & πγξαζίαο, νη δε ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ § 7 αξζξ.4 ηνπ Π.Γ. 81/93. 
 
4. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΖΜΗΚΛΖΡΟΤ ΣΤΡΗΟΤ 
Ζκίζθιεξν ηπξί ηχπνπ ΚΑΔΡΗ ΜΠΑΣΟΤΝΗ ησλ 3 Kgr πεξίπνπ, λα είλαη πξψηεο (Α΄) 
πνηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 
ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ θαη λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο θαη 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
Να έρεη παξαζθεπαζζεί απφ λσπφ ή παζηεξησκέλν γάια, απνπζία αληηβηνηηθψλ θαη 
γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ, κεηά απφ νμπγαιαθηηθή δχκσζε θαη λα πξνέξρεηαη απφ 
σξίκαλζε ηνπ πήγκαηνο, κεηά ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ην ηπξφγαιν, κε ηελ επελέξγεηα 
ππηηάο ή άιισλ ελδχκσλ, ε σξίκαλζε δε λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 
κήλεο θαη λα έρεη γίλεη ζε ρψξνπο θαη ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ λα ραξαθηεξίδνπλ ην είδνο. 
Σν παξαδηδφκελν Ζκίζθιεξν ηπξί ηχπνπ ΚΑΔΡΗ λα έρεη: 
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Α ΦΤΗΚΟΥΖΜΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Λίπνο επί μεξνχ 40% θαη΄ειάρηζηνλ. 
2. Τγξαζία 45% ην κέγηζηνλ. 
3. Υισξηνχρν Νάηξην 2% κέγηζηνλ. 
4. Δλεξγφ νμχηεηα 5,1% – 5,4% pΖ. 
5. ρήκα παξαιιειεπίπεδν. 
6. Τθή ζπλεθηηθή, άλεπ νπψλ, επηθαιπκκέλε είηε κε παξαθίλε είηε κε άιιεο επηηξεπφκελεο 
χιεο γηα ηξφθηκα. 
7. πλεθηηθφηεηα: Ζκίζθιεξν έσο ζθιεξφ κε ζπκπαγή κάδα. 
8. Δκθάληζε: Λεπηή. 
9. Υξψκα: Λεπθνθίηξηλν (απνθιεηνκέλσλ ησλ θίηξηλσλ ηπξηψλ). 
10. Οπέο: Διάρηζηεο έσο θαζφινπ (ζπλήζσο ρσξίο νπέο). 
11. Γεχζε: Δπράξηζηε, κε πινχζην άξσκα. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξσζηηθψλ, 
αληηβηνηηθψλ θαη ζπληεξεηηθψλ νπζηψλ ζην ηπξί. 
 
Β ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Κνινβαθηεξνεηδή < 100 
2. Escherichia coli < 10 
3. Salmonella spp 0 
4. Listeria monocytogenes 0 
5. Staphylococcus aureus <100 
 
Γ ΔΝΓΔΗΞΔΗ 
ην κέζν ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα, απφ ρξψκα ή κειάλη πνπ δελ κεηαθέξνπλ ηνμηθέο ή 
θαξθηλνγφλεο νπζίεο, νη αθφινπζεο ελδείμεηο: 
• Σν πξντφλ. 
• Ζ πξνέιεπζε. 
• Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπ παξαγσγνχ. 
• Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη εκεξνκελία ιήμεσο. 
• Σα πνζνζηά ιίπνπο & πγξαζίαο, νη δε ινηπέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ § 7 αξζξ.4 ηνπ Π.Γ. 81/93. 
 
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε χπαξμεο θαη νξζήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 
ειέγρνπ ( ζχζηεκα HACCP/ ISO 22000 ) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή πηζηνπνηεηηθφ 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ, 
ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
 
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΓΑΚΗΝΟΤ  
Κνκπφζηα ξνδΪθηλν  
Α ΄ πνηφηεηαο (λσπφ ηξφθηκν θπηηθήο πξνέιεπζεο – θξνχην ξνδάθηλν – δάραξε – λεξφ- 
γιπθφδε) ΤΚΔΤΑΗΑ: 1 θηινχ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ: Σήξεζε θαλνληθψλ 
νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (νζκή, ρξψκα, γεχζε) γηα ην εγθπηησκέλν ηξφθηκν 
θπηηθήο πξνέιεπζεο. πζθεπαζία θαζαξή Απνπζία μέλσλ ζσκάησλ Θεξκνθξαζία 
παξαιαβήο : 0º C-21ºC Απνπζία πξφζζεησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ– ηνμηθψλ νπζηψλ – 
ππνιεηκκάησλ θπηνθαξκάθσλ. Απνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ –παξαζίησλ θαη 
κπθήησλ. ΤΚΔΤΑΗΑ: Να ζπζθεπάδνληαη ζε θπηία, φπνπ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο ζθιεξφηεηαο, ηεο δηαπεξαηφηεηαο θαη ηεο 
θαηαιειφηεηαο πξννξηδφκελνη γηα ηξφθηκα. Σα θπηία ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ρσξίο 
ρηππήκαηα ή ζθνπξηέο κε φιεο ηηο ελδείμεηο ζηελ ειιεληθή. Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 





ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2023 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ & ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 

 

 

ειίδα 64 απφ 89 

 

ιήμεο. Ο ρξφλνο βησζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ηελ εκέξα παξάδνζεο ζηελ 
απνζήθε ηξνθίκσλ πλζήθεο δηαηήξεζεο : 0º C-21ºC. Σήξεζε Γεληθψλ & Δηδηθψλ 
Γηαηάμεσλ: Κψδηθα Σξνθίκσλ-Πνηψλ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο 
δηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο πξνκεζεπηήο φπσο θέξεη 
ηίηινπο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αλάιπζεο 
ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ γηα ηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο, 
απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο 
ππεξεζίεο ή απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο απιά δηαθηλεί 
ην ηξφθηκν, πξνζθνκίδεη ηνπο ηίηινπο πηζηνπνίεζεο απφ ηελ εηαηξεία πνπ πξνκεζεχηεθε 
ην ηξφθηκν. Ζ κεηαθνξά ηνπ ηξνθίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε νρήκαηα (ςπγεία) φπνπ ζα 
ηεξνχλ ηνπο Τγεηνλνκηθνχο φξνπο ηεο Απνξξχπαλζεο θαη Απνιχκαλζεο απηψλ. 
Τπνρξεσηηθά ζα θέξνπλ ειεθηξνληθά θαηαγξαθηθά ζεξκνκέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ απαηηήζεσλ ηεο κεηαθνξάο ηνπ ηξνθίκνπ. Σα νρήκαηα 
κεηαθνξάο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηίηιν πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο, αλαιπηηθά γηα ην 
θάζε φρεκα απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο. Έιεγρνο: Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο, 
Δξγαζηεξηαθφο (Γ.Υ.Κ.) θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ ηξνθίκνπ. 
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε χπαξμεο θαη νξζήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 
ειέγρνπ ( ζχζηεκα HACCP/ ISO 22000 ) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή πηζηνπνηεηηθφ 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
 
ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ  
Γηπιήο ζπκπχθλσζεο 28-30% δηαιπηψλ ζηεξεψλ ηνκάηαο, ζε κεηαιιηθφ θνπηί Μηθηνχ 
Βάξνπο 5 θηιψλ. 
ΣΟΜΑΣΑΚΗΑ ΑΠΟΦΛΟΗΧΜΔΝΑ ζε κεηαιιηθφ θνπηί Μηθηνχ Βάξνπο 1 θηινχ ή φπσο 
αλαθέξεηαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαηά πεξίπησζε γηα ηελ θάζε δνκή ή παξάξηεκα.  
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ηθαλνπνηεηηθψλ 
νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, ζε αθέξαηεο - άζηθηεο ζπζθεπαζίεο, κε ηηο 
απαξαίηεηεο ελδείμεηο ζηα ειιεληθά. ε θάζε πεξίπησζε ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο 
ρξήζεο, ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη Κνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία νθείιεη ζηελ έλαξμε θαη ζην κέζνλ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (2 
θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο) λα πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθά απφ δηαπηζηεπκέλν 
εξγαζηήξην Υεκηθήο θαη Μηθξνβηνινγηθήο αλάιπζεο, ζηα νπνία ζα απνηππψλνληαη ε 
θαλνληθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ είδνπο, βάζεη ηνπ Κ.Π.Σ θαη ησλ κηθξνβηνινγηθψλ 
πξνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ γηα απηφ. Δπίζεο ζε  πεξίπησζε ππφλνηαο πξνβιήκαηνο ζηα 
πξνζθεξφκελα είδε νθείιεη λα πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθά αλαιχζεσλ εθφζνλ δεηεζνχλ. 
Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε 
δεηγκάησλ γηα ρεκηθή θαη κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε θαη ε δαπάλε ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά 
ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε χπαξμεο θαη νξζήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 
ειέγρνπ ( ζχζηεκα HACCP/ ISO 22000 ) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή πηζηνπνηεηηθφ 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
 
 
ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ 
Μαξκειάδα µε γεχζε θξνχησλ αξίζηεο πνηφηεηαο, ηππνπνηεκέλε ζε θαηάιιειε 
ζπζθεπαζία, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία . Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ηα 
ζπζηαηηθά, ε πξνέιεπζε θαη εγγπεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο εθηφο 
ςπγείνπ , απνδεδεηγκέλα επξείαο θαηαλάισζεο. Να είλαη ειιεληθή, λα έρεη ειάρηζηε 
πεξηεθηηθφηεηα 40% ζε θξνχην λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθέσλ θαη Πνηψλ θαη 
ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο παηάμεηο. 
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Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε χπαξμεο θαη νξζήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 
ειέγρνπ ( ζχζηεκα HACCP/ ISO 22000 ) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή πηζηνπνηεηηθφ 
εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΜΖΣΡΧΟ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ’ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 

 
 

ΤΜΒΑΖ ….. / 202… 
 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ …………………………….. ΓΗΑ ΣΟ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 

 
ην …….. ζήκεξα ……./……./201..νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην  Ν.Π.Γ.Γ κε 
ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ» πνπ 
εδξεχεη ζηε ……………………….., κε ΑΦΜ:  
Γ.Ο.Τ.: ……………………..,  λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ 
…………………., ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη εθεμήο «Κ.Κ.Π.Π.Α.» θαη αθεηέξνπ, 
ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ” ε νπνία εδξεχεη 
........................................................ κε Α.Φ.Μ. ………………………………Γ.Ο.Τ. 
……………………..θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ 
........................................................, κε Α.Γ.Σ ……………. ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 
……………………….…. θαη ε νπνία, ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη  ζην εμήο 
«ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ»,  
έρνληαο ππφςε ηηο δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ: 

1. Σνπ Ν.Γ.496/74 (ΦΔΚ 204 Α΄) πεξί ηνπ Λνγηζηηθνχ ηνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/η.Α΄/27.11.1995) άξζξα 79 – 85 πεξί Γεκνζίνπ 
Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4270/2014 (143/Α΄) θαη ηζρχεη. 

3. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α/8-8-16) πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

4. Σεο παξάγξαθνπ Β.δ  ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ  Ν.4025/2011(ΦΔΚ 228/η.Β΄/2-11-2011) 
«πγρψλεπζε Μ.Κ.Φ.». 

5. Σνπ άξζξν 9 ηνπ Ν.4052/2012 «Αλαδηνξγάλσζε Τ.Τ. & Κ.Α. θαη Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο». 

6. Σνπ αξ. 9 ηνπ Ν.4109/2013 «Πεξί θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 16/ Α΄ /23-1-2013). 

7. Σνπ εδαθίνπ η. παξ. 1 άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηνλ Ν.4172/2013 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζηελ θαζαξή αμία ζα γίλεη 
παξαθξάηεζε θφξνπ 4% γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 8% γηα ηελ πξνκήζεηα 
ππεξεζηψλ. 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

Γηεπζχλζεηο:       ΣΟΥΑ 5, 115 21 ΑΘΖΝΑ 
Α.Φ.Μ:   997497021 
Γ.Ο.Τ: ΦΤΥΗΚΟΤ 

ΣειΫθσλν: 213-2031060-61 
Fax: 210-6401921 

ΚΑΔ: 1511 
CPV:  
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8. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) πεξί «χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» 

9. Σνπ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86/Α/2012) Άξζξν 238 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 
Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011)» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα επηβάιιεηαη 
θξάηεζε 0,10% επί ηεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ εθηφο ΦΠΑ. 

10. Σνπ Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην αξ.377 & 379 ηνπ Ν. 4412/2016. 

11. Σνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/A/29-5-2013)«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 
20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/7-4-2014). 

12. Σεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4152 (ΦΔΚ 107/Α’/9-5-2013) πεξί 
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16/2/2011 γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

13. Σνπ Π.Γ. 39/2017 (ΦΔΚ 64/Α’/2017) πεξί θαλνληζκνχ εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ 
πξνζθπγψλ. 

14. Σν Π.Γ. 786/1978 (ΦΔΚ 182/Α΄/1978) πεξί ηεο θηεληαηξηθήο επηζεσξήζεσο λσπψλ, 
θαηεςπγκέλσλ θαη ινηπψλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 290/1992 (ΦΔΚ 
148/Α΄/1992)  θαη ην Π.Γ. 412/1994 (ΦΔΚ 232/Α΄/1994). 

15. Σν Π.Γ. 9/1989 (ΦΔΚ 3/Α΄) πεξί θαζνξηζκνχ κηθξνβηνινγηθψλ ζηαζεξνηχπσλ ζε 
νξηζκέλα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Π.Γ. 
267/2002 (ΦΔΚ 233/Α΄). 

16. Σν Π.Γ. 56/1995 (ΦΔΚ 45/Ά/1995) πεξί ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο νδεγίεο 92/46/ΔΟΚ 
θαη 92/47/ΔΟΚ γηα ηελ παξαγσγή θαη εκπνξεία γάιαθηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην 
γάια. 

17. Σν Π.Γ. 81/1993 (ΦΔΚ 36/Ά/1993) πεξί νλνκαζίαο πξνέιεπζεο γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ. 

18. Σν Π.Γ. 365/2002 (ΦΔΚ 307/Ά/2002) πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηεο εηζαγσγήο 
απφ άιιν θξάηνο κέινο ή ηξίηε ρψξα ζηε Υψξα ή κέζσ απηήο ζε άιιν θξάηνο 
κέινο ηεο Κνηλφηεηαο νξγαληζκψλ επηβιαβψλ γηα ηα θπηά ή ηα θπηηθά πξντφληα θαη 
θαηά ηεο εμάπισζήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 
2000/29/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οδεγηψλ 92/90/ΔΟΚ, 93/50/ΔΟΚ, 93/51/ΔΟΚ, 
94/3/ΔΟΚ, 2001/32/ΔΚ, 2001/33/ΔΚ, 2002/28/ΔΚ θαη 2002/29/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ Τ.Α. 120975/2005 (ΦΔΚ 275/Β΄), ηελ Τ.Α. 
117735/2006 (ΦΔΚ 554/Β΄), ηελ Τ.Α. 115123/2006 (118/Β΄) θαη κε ην Π.Γ. 50/2007 
(ΦΔΚ 52/Ά/2007). 

19. Σνλ Καλνληζκφ 2568/1991 ηεο ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ειαηνιάδσλ θαη ησλ ππξελειαίσλ θαζψο θαη κε ηηο κεζφδνπο 
πξνζδηνξηζκνχ. 

20. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο 
νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά 
πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»). 

21. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 είλαη ππνρξεσηηθή ε ζήκαλζε ηνπ πξντφληνο, 
επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο παξαγφκελεο ζηελ Διιάδα ή εηζαγφκελεο απφ Σξίηεο 
Υψξεο θαη δηαθηλνχκελεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παηάηαο, απφ 
ηνλ παξαγσγφ έσο θαη ην ζηάδην ηεο ιηαληθήο πψιεζεο.  

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

23. Σν άξζξν 2 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 29/2012 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα 
πξφηππα εκπνξίαο ηνπ ειαηνιάδνπ. 

24. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2200/1996 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ζηνλ 
ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1148/2001 ζρεηηθά κε ηνπο 
ειέγρνπο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 
λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηελ ΤΑ 257543/2003 (ΦΔΚ 
1122/Β΄/2003) πεξί ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 
1148/2001 ζηνλ ηνκέα λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, φπσο ε ππνρξεσηηθή 
ηππνπνίεζε (ζπζθεπαζίαο θαη επηζήκαλζεο) ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 
πνπ εηζάγνληαη, εμάγνληαη, δηαθηλνχληαη ή πσινχληαη ζηηο πάζεο θχζεσο αγνξέο 
θαη θαηαζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ, ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο 
(Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/89 Άξζξν 3 θαη Άξζξν 67β) πεξί ιήςεο εηδηθψλ κέηξσλ 
πνπ αθνξνχλ ηα λσπά νπσξνιαραληθά εγρψξηαο παξαγσγήο, θαηά ηελ εκπνξία 
θαη δηαθίλεζή ηνπο απφ ηε βάζε παξαγσγήο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζή ηνπο, λα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ (Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 543/2011 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο, 
ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ησλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνπ Καλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1580/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2007 γηα ηε ζέζπηζε 
θαλφλσλ εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 2200/96, (ΔΚ) αξηζ. 2201/96 θαη 
(ΔΚ) αξηζ. 1182/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ). 

25. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, Καλνληζκφ (ΔΚ) 2065/2001 ηεο 
Δπηηξνπήο, «γηα θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ 
ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο, φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1224/2009 «πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο 
ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεσο ησλ 
θαλνληζκψλ … θαη θαηαξγήζεσο ησλ θαλνληζκψλ…» ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 
εθηειεζηηθνχ Καλνληζκφ (ΔΚ) 404/2011 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε 
ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 
1224/2009 πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο». 

26. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1881/2006  γηα θαζνξηζκφ κέγηζησλ επηηξεπηψλ επηπέδσλ γηα 
νξηζκέλεο νπζίεο νη νπνίεο επηκνιχλνπλ ηα ηξφθηκα. 

27. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο 
δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
91/414/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

28. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 10/2011 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα πιαζηηθά πιηθά θαη 
αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα. 

29. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2377/1990 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθήο 
δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ θαηαινίπσλ θηεληαηξηθψλ 
θαξκάθσλ ζηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

30. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ηε ζέζπηζε 
ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ θαηαινίπσλ 
ζηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα Η ηνπ θαλνληζκνχ. 

31. Σελ Οδεγία 2007/68/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο 
ΗΗΗα ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
φζνλ αθνξά νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ. 

32. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο πεξί κηθξνβηνινγηθψλ 
θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 
1441/2007. 
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33. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα 
ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ 
θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. 

34. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

35. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο. 

36. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 854/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
πεξί δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο 
πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

37. Σελ Οδεγία 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 
κε ηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 
2001/101/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

38. Σελ Οδεγία 2002/86/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία απφ ηελ πάξνδν 
ηεο νπνίαο απαγνξεχεηαη ην εκπφξην πξντφλησλ. 

39. Σελ Οδεγία 2003/89/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί 
αλαγξαθήο ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηξνθίκσλ. 

40. Σελ Οδεγία 2008/5/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλαγξαθή, ζηελ επηζήκαλζε 
νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ, ππνρξεσηηθψλ ελδείμεσλ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 
ηελ νδεγία 2000/13/ΔΚ. 

41. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005), πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 
θαη ηζρχνπλ. 

Β. Σηο θΪησζη απνθΪζεηο: 
1. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ1/46314/15261/18-11-2019 (ΦΔΚ 1005/η.ΤΟΓΓ/285-11-2019) 

Απφθαζε ηνπ Τπ. Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθ. & Πξφλνηαο «Πεξί νξηζκνχ κειψλ 
Γ.. ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΦΔΚ 2044/Β’/22-8-2013) πεξί Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ.  

3. Σελ Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΦΔΚ 2090/Β΄/2014) πεξί θσδηθνπνίεζεο Καλφλσλ 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο 
ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) 

4. Σελ ΚΤΑ 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/ Β΄/9-6-2021) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

5. Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 
«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ)». 

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 10054/2484/8-4-2013 ΤΑ πεξί εμνπζηνδφηεζεο ησλ ΜΚΦ γηα ηελ 
δηελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ θιπ 
κέζα ζηα φξηα ησλ πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο. 

7. Σελ ΤΑ 1100/1987 (ΦΔΚ 788/Β΄/1987) πεξί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη Κνηλήο Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεσο φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

8. Σελ ΤΑ Α2-1162/2004 (ΦΔΚ 874/Β΄/2004) πεξί ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία 
θαη δηάζεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ, θαη ηελ ΤΑ Α2-3255/2006 (ΦΔΚ 
851/Β΄/2006) πεξί εκπνξίαο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ 
πνπ θέξνπλ επίπαγν (πγξφ θάιπςεο). 

9. Σελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 14/1989, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ Α2-2207/2007 
(ΦΔΚ 815/Β΄/2007). 

10. Σελ ΤΑ 313312/1994 (ΦΔΚ 52/Β΄/1994) πεξί πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ λσπψλ 
νπσξνθεπεπηηθψλ. 
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11. Σελ ππ’ αξηζκ. 15523/30-8-2006 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1187/Β’/2006) Πεξί αλαγθαίσλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ 
178/2002, 852/2004, 853/2004,854/2004 θαη 882/2004. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/ νηθ. 96967/2012 (ΦΔΚ 2718/Β΄/2012) Πεξί  
Τγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

13. Σελ ΤΑ 257543/2003 (ΦΔΚ 1122/Β΄/2003) πεξί ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1148/2001 ζηνλ ηνκέα λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 

14. Σηο ππ’ αξηζκ. 9682/17-10-2016 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ. 
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 5ε πλ./22ν ζέκα/2-2-2023 Απφθαζε Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α πεξί έγθξηζεο 

ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ παληνπσιείνπ θαη 
ηπξνθνκηθψλ πνπ δελ θαηαθπξψζεθαλ απφ ηνλ δηεζλή δηαγσληζκφ. (ΑΓΑΜ: 
……………………..). 

19. Σελ ππ’ αξηζκ. 4199/13-02-2023 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε α/α 238 
δέζκεπζεο πίζησζεο (ΑΓΑ: 68ΜΖΟΞΥ1-1ΖΔ / ΑΓΑΜ: ………………… ). 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. ………………………… Γ../Κ.Κ.Π.Π.Α πεξί αμηνιφγεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθψλ,  νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημεο κεηνδφηε. 

21. Σελ κε αξηζκφ …………………..….. Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. πεξί 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ……………………….. ηνπ Κέληξνπ Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ : 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 
1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ………………………………………..» 

γηα ηα Παξαξηήκαηα θαη ηηο δνκέο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη 
ζην Παξάξηεκα Β’ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΗ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ 
ΠΟΟΣΖΣΔ» ηεο δηαθήξπμεο …….. /201 ……. πνπ θαηαθπξψζεθε ζηνλ 
Πξνκεζεπηή, κε απφθαζε Γ / Κ.Κ.Π.Π.Α. ηεο ππ’ αξηζκ. …………………. 
ζπλεδξίαο, πξνυπνινγηζκέλεο δαπάλεο # .................... # € κε ΦΠΑ ΥΥ% ιφγσ ηνπ 
φηη πξνζέθεξε ηε ρακειφηεξε ηηκή / ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο. 

2. Οη ηηκΫο ά ηα πνζνζηΪ Ϋθπησζεο αλΪ εέδνο παξακΫλνπλ ζηαζεξΫο κΫρξη ηε 
ιάμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξΪηαζεο απηάο ά κηθξφηεξν πνπ 
πξνΫθπςε γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακέα 
αλαπξνζαξκνγά ά αχμεζε, ιφγσ αλαηέκεζεο ζηελ αγνξΪ ά γηα 
νπνηνδάπνηε ιφγν ά αηηέα ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη εθεέλσλ ηνπ Ϊξζξνπ 
388 Α.Κ. θαη ησλ επνκΫλσλ ηνπ. ε πεξίπησζε δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 
κεγαιχηεξε απφ ηνπο 12 κήλεο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ζα έρνπλ 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 9α ηνπ αξ.53 λ.4412/2016 φπσο 
ηζρχεη. 

3. Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (Πξνθήξπμε, παξαξηήκαηα θαη ηεχρε πνπ ηε 
ζπλνδεχνπλ, δηεπθξηλήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, πξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο, απνθάζεηο, πξνζθνξά αλαδφρνπ θιπ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη εληαίν κε απηήλ θείκελν. ια απηά 
ππνγξάθνληαη αλαιφγσο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη απνηεινχλ ζπκβαηηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, νη φξνη δε πνπ πεξηέρνληαη 
ζηα σο άλσ αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  

4. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα πην θάησ 
ζηνηρεία ζε αλαθνξά κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο, ν δε 
πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο. 
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5. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ 
εθαξκφζεη άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα 
πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα Ϋρεη δηΪξθεηα Ϋμη (6) κάλεο κε δπλαηφηεηα παξΪηαζεο 

απηάο κΫρξη θαη δχν (2) κάλεο κνλνκεξψο απφ ηνλ ΦνξΫα. Ζ παξάηαζε ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο, ζα είλαη ζχκθσλε κε ην αξ. 132 ηνπ λ.4412/16, θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο ηνπο έμη (6) 
κήλεο, εθ ησλ νπνίσλ, νη δχν (2) κνλνκεξψο φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, θαη νη 
επφκελνη ηέζζεξηο (4) κήλεο κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ αλαδφρνπ, θαη γηα θάζε κήλα 
παξάηαζεο ζα νξίδεηαη ξεηά ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, ε νπνία δελ ζα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε ή πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε θαη’ αλαινγία. Οη παξαηάζεηο απηέο ζα εγθξίλνληαη κε 
απφθαζε Γ.. ή πξάμε Πξνέδξνπ, θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην αξ. 18 ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο. Λφγσ ηεο ξεηήο ζπκβαηηθήο πξφβιεςεο ηνπο σο ζαθείο 
ξήηξεο δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

2. Ο Φνξέαο έρεη ην δηαπιαζηηθφ δηθαίσκα πξναίξεζεο εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο ζχκβαζεο ή θαη ηεο πξνθήξπμεο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα 
αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, είηε θαη γηα ρξνληθή παξάηαζε ηεο 
ζχκβαζεο (θαηά ην κέξνο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αχμεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ) εθφζνλ πξνθχςεη. Οη παξαηάζεηο δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ηα 
φξηα πνπ ζέηεη ην αξ. 132 ηνπ λ.4412/16 ή θαη λα μεπεξλνχλ ην φξην πάλσ απφ ην 
νπνίν απαηηείηαη δηελέξγεηα άιιεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη πξναλαθεξφκελεο 
ξπζκίζεηο απνηεινχλ  ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο (αξ.132 
λ.4412/16) θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ. 

3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζα θνηλνπνηεζεί εγγξάθσο 
θαη έγθαηξα ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη πάλησο πξν ηεο ιήμεσο ηεο θαλνληθήο 
δηάξθεηαο. 

4. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηηο 
πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ 
παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ. 

5. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν 
απηήο λένο πξνκεζεπηήο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 
ζχκβαζεο. 

6. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 
θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε 
ζηεξηρζεί ε ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή Τγείαο ή Τ.Πε ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή 
ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
(δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο 
ηνπ, κνλνκεξψο ην Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο 
ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο/ππεξεζίεο κέρξη θαη ηνπ 
ζπλφινπ απηψλ.   

7. Ζ ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δελ θάλεη ρξήζε απηήο, εάλ 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ παξνπζηαζηεί αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
πξντφλησλ. 

8. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ 
ην γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ 
ηνπ αλαδφρνπ. 
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9. Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη 
κφλνλ εάλ λφκνο ην επηβάιεη, ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ. 

10. Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο 
θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή ή 
αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ 
επνκέλσλ ηνπ. 

11. ε πεξίπησζε πνπ θαηαξγεζεί ή κεηαθεξζεί νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α., ηζρχεη ε ππνρξέσζε παξνρήο ησλ πξντφλησλ ζην λέν πεξηβάιινλ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
1. Γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζην Κ.Κ.Π.Π.Α. ηελ 

κε αξηζκφ……………………… θαη …………………….. € εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 
..........................………. Σξάπεδαο, ε νπνία ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο. 

2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ 
παξάηαζεο απηήο θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο 
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ – ΔΗΓΖ – ΠΟΟΣΖΣΔ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, δειαδή ε πξνκήζεηα 
…………………………………………………… ζηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο θαη κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
δηαθήξπμε……. /201 ….. θαη ηηο ππ’ αξηζκ. ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-201Υ(ζ.Υ) θαη ΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-
201Υ(ζ.Υ) απνθάζεηο ηνπ Γ.. πεξί έγθξηζεο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη 
θαηαθχξσζεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο 
παξνχζαο χκβαζεο. 

2. Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ 
ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη 
απνηεινχλ έλα εληαίν θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν κε ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ έλλνηα 
φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ ζχκβαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ’ 
απηή θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο. Δίλαη δε ηα εμήο: 

 Γηαθήξπμε ππ’ αξηζκ. …../20…. 

 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Αλαδφρνπ 

 Σερληθή πξνζθνξά αλαδφρνπ 

 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ 

 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο Αλαδφρνπ 

 ια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο 
λνκηκνπνίεζεο απηψλ αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ 
αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. 
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 Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ πξνζθφκηζε ν κεηνδφηεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 

3. Δίδε θαη πνζφηεηεο πνπ ζα πξνκεζεχεη ν πξνκεζεπηήο (ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ 
παξαξηεκάησλ θαη δνκψλ) αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλά Δίδνο θαη 
Παξάξηεκα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
(αθνινπζεί πίλαθαο εηδψλ, πνζνηήησλ θαη αμηψλ φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηηο 
θαηαθπξψζεηο) 

4. ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο:  
 

Η. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
 

 
 
 
πσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα A’ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
 

ΗΗ. ΔΗΓΖ – ΠΟΟΣΖΣΔ – ΤΚΔΤΑΗΔ  
 
 
πσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα B’ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΛΖΡΧΜΖ-ΚΡΑΣΖΔΗ 
 

1. Ζ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α. κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα νπνηαδήπνηε 
άιιε αμία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ (π.ρ. πξφζηηκν, 
θιπ) Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά κήλα γηα ηελ εμφθιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ είλαη : 

 Πξαθηηθφ Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Παξαιαβήοθαη Παξαθνινχζεζεο ησλ φξσλ 
ηεο χκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Πξνκεζεπηή ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη 
απφ ηελ θαηά πεξίπησζε θαη αλά Παξάξηεκα ή δνκή αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ 
ζα νξηζηεί απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηελ Παξαιαβή ησλ Δηδψλ θαη 
Παξαθνινχζεζε ησλ φξσλ ηεο νηθείαο χκβαζεο. 

 Σηκνιφγην. ην ηηκνιφγην ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πνζφηεηεο θαη νη 
ρξεψζεηο γηα θάζε Παξάξηεκα / κνλάδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. θαζψο θαη ην γεληθφ 
ζχλνιν. 

 Βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ γηα κε νθεηιφκελεο εηζθνξέο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

2. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά 
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ 
ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ. ή φηαλ 
άιινη παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ηελ πξνθαινχλ. 

4. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
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5. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο:  
α) Κξάηεζε 0,1% ππέξ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ. (αξ. 350 ηνπ λ.4412/16), Υαξηφζεκν 
3% επί ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο θαη ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20%. 
β) Παξαθξάηεζε Φφξνπ 4% γηα πξνκήζεηα εηδψλ ή 8% γηα ιήςε ππεξεζηψλ 
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 
γ) Οπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε θξάηεζε ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ λνκνζεζία 
θάζε θνξά. 

6. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ 
εηδψλ, ηελ αμία ησλ δεηγκάησλ ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ινηπψλ 
ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ, ηα έμνδα ηεο ρεκηθήο εμέηαζεο ή ηεο δηελεξγεζείζεο 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο εθφζνλ ην απνηέιεζκα απηψλ απέδεημε φηη ην είδνο πνπ 
εμεηάζηεθε δελ αληαπνθξίλεηαη κε ην ζπκθσλεζέλ. 

7. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην αξ. 200 ηνπ λ.4412/16. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 6Ο   
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 

 
1. ιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 

πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 
έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε 
ηδηνθηεζία ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 7Ο  
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

 
1. Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα 

έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά 
αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα 
ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 8Ο  
ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 
1. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ν Πξνκεζεπηήο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο 
αλαθάιπςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα 
θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, 
ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε 
απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα 
απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 
αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη δελ δεζκεχεη ην 
Κ.Κ.Π.Π.Α., κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

3. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 
 

ΆΡΘΡΟ 9Ο  
ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ-ΠΑΡΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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Η.ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ-ΠΑΡΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 
1. Ζ παξαγγειία εηδψλ ζα δνζεί γξαπηψο απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α., ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη φπσο αλαιπηηθά θαη εηδηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ 
παξνχζεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά : 

- ηκεκαηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαγγειίαο ζην θάζε 
Παξάξηεκα ή θαη Γνκή ή Μνλάδα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

- αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά ζηελ έδξα ή ζην 
παξάξηεκα, 

- κέζα ζηηο απνζήθεο ηνπ θάζε Παξαξηήκαηνο ή θαη Γνκήο ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., 
κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε κε 
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε 
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο 
παξάδνζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

3. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη/παξέρεη ην ζπκβαηηθφ είδνο/ππεξεζία ζην 
Κ.Κ.Π.Π.Α. φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζεο. 

4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην Κ.Κ.Π.Π.Α., ηελ απνζήθε ππνδνρήο 
ησλ πιηθψλ, ηελ, θαηά πεξίπησζε αλά Παξάξηεκα ή Γνκήο, Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο νηθείαο χκβαζεο θαη θάζε άιιν αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α., γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη/παξέρεη ην 
πιηθφ/ππεξεζία φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β’ ηεο παξνχζεο 

5. Πξνζθνκηδφκελα πιηθά/παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 
απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία (Σηκνιφγην Πψιεζεο-Γειηίν Απνζηνιήο, 
Σηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ 
είδνπο/παξερφκελεο ππεξεζίαο, ε πνζφηεηα θ.ιπ.). 

6. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ πξνκήζεηα είδνπο ή/θαη ηελ εθηέιεζε 
ππεξεζίαο κε ηελ δηθαηνινγία έιιεηςεο απηνχ/ήο, φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε θπθινθνξία 
απηψλ ζηελ αγνξά, απφ ηελ νπνία έρεη ππνρξέσζε λα ην πξνκεζεχεη θαη λα ην 
παξαδψζεη ζην Κ.Κ.Π.Π.Α.. 

7. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο-παξάδνζεο-παξνρήο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ 
κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ 
απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο 
ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., λα 
παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - 
παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.  

8. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή δνκήο, 
αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. κε ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη 
πνηνηηθήο παξαιαβήο εληφο 30 εκεξψλ. 

9. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ 
δηελεξγνχληαη  απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ 
άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα,  δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ  εκεξνκελία πξαγκαηηθήο 
πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ  καθξνζθνπηθή 
εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ 
αλήθνπλ  ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ 
εκεξνκελία πξαγκαηηθήο  πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζε 
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απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή  ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν, κέρξη 
ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ  Δπηηξνπή. 

10.  Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί  απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε 
ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε  παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε 
επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη  εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην  ζεσξεκέλν 
απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ,  
ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο 
ηνπ πιηθνχ θαη  εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. 

11. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην 
επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο 
κπνξεί λα γίλεη κε φινπο ή φζνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, 
αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ/ππεξεζία ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ελδεηθλπφκελν ηξφπν, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο, 
επηηξνπήο παξαιαβήο (πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο), θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε.  
β. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε).  
γ. Με πξαθηηθή δνθηκαζία  

12. ε πεξίπησζε πνπ ε, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο, Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο απνθαζίζεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ απηήλ 
νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ 
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. 

13. ηαλ ε, θαηά πεξίπησζε Παξαξηήκαηνο ή Γνκήο, Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
απνθαζίζεη, εθηφο απφ ηελ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο (φπσο 
ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία) ζπληάζζεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη 
δεηγκαηνιεςίαο θαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνχησλ. Δάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ είδνπο, φινη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο 
θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ 
νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ρσξίο λα πξνεγεζεί 
ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

14. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί: α) λα 
παξαιάβεη ην πιηθφ, β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ 
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. Σν θφζηνο 
δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή (παξ. 3 αξ. 208 
λ.4412/16). 

15. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ, κε παξαηεξήζεηο αλαθέξεη ζην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ 
είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ 
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα, πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη 
παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία 
εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα 
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 
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16. Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε 
ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 

17. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 
λ.4412/16 κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ 
απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε 
βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ 
παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή 
ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο 
πξνβαίλεη εθ λένπ ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη 
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε 
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ αξ.208 λ.4412/16. 

18. Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε 
απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα 
επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα 
απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη 
εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ 
ηακείνπ. 

19.  ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 
ηνπ άξζξνπ 221 λ.4412/16 κπνξνχλ λα  παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε 
πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα  κε έθπησζε επί 
ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα  
επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ 
αίηεκα ηνπ  πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Ζ δεπηεξνβάζκηα 
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη  εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ  πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο 
θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο  παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ αξ. 
208 λ.4412/16. 

20.  Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ  πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία  θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο,  βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα 
είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε,  αλεμάξηεηα εάλ ε 
αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή  
απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλνκέλνπ  νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή 
ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε 
κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 

21. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο 
ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

22. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα 
επαλεμέηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο 
ηνχην, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ 
πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην δεκφζην 
θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ αξ.208 λ.4412/2016. 

23. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 
δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα 
επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ 
νηθείσλ αληηδεηγκάησλ (εθφζνλ εθαξκφδεηαη). Ζ θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα 
απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ 
δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 214 





ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2/2023 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ & ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ 

 

 

ειίδα 78 απφ 89 

 

λ.4412/16, πεξί δεηγκάησλ, δεηγκαηνιεςίαο θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Ο 
πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη θαη’ έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη 
απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

24. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ 
δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ αιιά κε 
εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. Καη’ έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη 
απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ 
πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

25. Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε 
θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα 
ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ 
πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε 
νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε 
παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκάηεπζε. 

26. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα 
δχν κέξε. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί 
λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

27. Γηα νηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηδίσο ηα άξζξα 206 έσο θαη 213 απηνχ. 

ΗΗ.ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ππνρξενχηαη δε λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πκβαηηθή Πξνκήζεηα/Τπεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

3. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη 
απφ ππαιιήινπο ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε 
ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ 
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ 
ππεχζπλα έλαληη ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ 
ηε Γηαθήξπμε/Πξνζθνξά/χκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ 
ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο 
εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο 
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ Έξγνπ. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, 
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δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ 
λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

6. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο 
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 
χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 
ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά 
είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε 
ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο 
ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 
απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ 
εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ 
ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Πξνθαηαβνιήο θαη 
Καιήο Δθηέιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

7. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05 εθφζνλ νη δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

8. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 
πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 
πγεία ή θαη ηε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο άιισλ 
πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ, θαη ελδερνκέλσο λα ηα 
αληηθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα. 

9. ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ 
πεξηβαιινληηθή, εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη 
αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηεο δηαηάμεηο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΚΠΠΑ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  

 

ΆΡΘΡΟ 10Ο 
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΔΗΓΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΑ – ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

 
1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπκβαηηθφ είδνο/ππεξεζία θξηζεί απνξξηπηέν 

είηε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο (αλά Παξάξηεκα ή Γνκή ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α.) ή θαηά ηελ ρξήζε ηνπ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην 
αληηθαηαζηήζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην αξ. 213 
Ν.4412/16. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ρνξεγήζεθε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην είδνο απηφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη φκσο απφ ην Γ.. παξαιεηπηέεο, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνθιίζεσλ, εθφζνλ είλαη 
δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 
ηηκήο εθφζνλ απνθαζηζηεί παξαιαβή κε έθπησζε. 

3. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην αξ. 203 ηνπ λ.4412/16. 
 

ΆΡΘΡΟ 11Ο 
ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα 

λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
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θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε (απιή γλψκε) ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή δηαγσληζκνχ 
(ΓλΝΚ 154/2008)). Δθφζνλ δελ θαηαηεζεί γλσκνδφηεζε ζε εχινγν δηάζηεκα ε 
θήξπμε σο εθπηψηνπ απφ ην Γ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη ρσξίο απηήλ (ΓλΝΚ 
457/2005), δεδνκέλνπ ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ 
θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά/ππεξεζίεο ή δελ 
επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. 

3. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηηο 
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (πεξ. γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ.203 λ.4412/16), ε 
αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε 
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. 
Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε (απιή γλψκε) ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή δηαγσληζκνχ 
(ΓλΝΚ 154/2008)), ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

4.1 Καηάπησζε νιηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

4.2 Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ Ν. 4412/16.  

4.3 Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ 
απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα 
λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 
δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεη ε πεξ. γ) ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 203 λ.4412/2016. 

4.4 Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ 
έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ 
γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 
θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ 
γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

4.5 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ 
αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
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θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε 
έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε 
βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία 
ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

1. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ 
κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

 δελ εθηειέζεη ν πξνκεζεπηήο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα  

 δελ ηεξήζεη ν πξνκεζεπηήο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη 
ηεο ηαπηάξηζκεο δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,  

 ην Κ.Κ.Π.Π.Α. ζεσξήζεη φηη ηα παξερφκελα πξντφληα, δελ είλαη ζχκθσλα κε 
ηηο πςειέο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α..  

 αλ ν Πξνκεζεπηήο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο 
ππεξγνιαβηθά 

 αλ ν Πξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο 
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ 
απνθάζεσλ. 

2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη 
απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή 
ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ 
δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο απνζεηηθήο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. ζε 
άιιν αλαδφρνπ. Πεξαηηέξσ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 
Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 
κε ην Κ.Κ.Π.Π.Α., νη δε κηζζνί, εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη 
απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε. 

4. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη 
θαηά ηεο δσήο, πγείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νηνλδήπνηε άιισλ 
πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηξίηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ησλ 
αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α., ν νπνίνο θίλδπλνο 
πξνέξρεηαη απφ ηελ κε θαιή εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

5. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ 
αλαδφρνπ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά  ηνπ 
ηαπηάξηζκνπ δηαγσληζκνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΚΤΡΧΔΗ-ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 
 

1. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 
απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ. 
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζα ππάξρνπλ θπξψζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά 
παξαθάησ 

2. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε 
ζχληαμε θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη 
ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ 
ην Κ.Κ.Π.Π.Α., θαηά Παξάξηεκα ή θαη Γνκή ηνπ. 

3. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα παξάδνζε κε ζπκβαηηθψλ 
πξντφλησλ (πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)επηβάιιεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ίζε έσο θαη κε ην 5% ησλ ηειεπηαίσλ 
παξαγγειηψλ ηνπ κήλα ζε φια ηα παξαξηήκαηα, θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπή ίζε 
έσο θαη κε ην 5% ηεο ησλ ηειεπηαίσλ παξαγγειηψλ ηνπ κήλα ζε φια ηα 
παξαξηήκαηα, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
αλέιεγθηε θξίζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε ην Γ.. κπνξεί ηαπηφρξνλα λα 
θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν. σξεπηηθά ε 
επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 10% ηεο ζχκβαζεο 

4. ιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ην Γ.. ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α. κεηά απφ 
πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί γηα 
θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο, θαηά πεξίπησζε θαη αλά Παξάξηεκα ή Γνκή ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α., Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά 
ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε. 

5. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ην αξ.11 ηεο παξνχζαο. Ζ θήξπμε θαηά 
ηα αλσηέξσ ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γίλεηαη απφ ην Κ.Κ.Π.Π.Α. αδεκίσο γηα 
απηφ. 

6. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ.11 θαηαπίπηνπλ ηαπηφρξνλα νη πνηληθέο 
ξήηξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
θνξνινγηθήο, ηεο αζθαιηζηηθήο, ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 
ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ην Κ.Κ.Π.Π.Α. 
κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

8. Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο 
πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ε παξάβαζή ηνπ απνηειεί θαη 
αμηφπνηλν αδίθεκα. 

 
ΆΡΘΡΟ 14Ο. 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 

2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψλεη πιήξσο ην Κ.Κ.Π.Π.Α. ηνπο 
πξνζηεζέληεο θαη ππαιιήινπο απηνχ, γηα φια ηα έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη 
δαπάλεο, φπσο επίζεο θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ή 
ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ 
αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ ηνπ ζρεηηδφκελε κε ηε παξνχζα 
χκβαζε ή παξάβαζε απηήο ή πνπ πεγάδεη απφ ή απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ηνηαχηεο πνπ ζπληειέζηεθε ή 
πξνθιήζεθε ζε ζρέζε κε : 
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 ζσκαηηθέο βιάβεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ 
ζαλαηεθφξεο), θαη/ή 

 νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α., Γεκνζίνπ, νπνηαζδήπνηε Αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
αληηπξνζψπσλ, πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 

 

1. Ο πξνκεζεπηάο δελ δηθαηνχηαη γηα θαλΫλα ιφγν λα δηαθφςεη ηελ παξνρά ησλ 
πξντφλησλ ηνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο, νη νπνέεο 
παξαηέζεληαη πεξηνξηζηηθΪ: 

 ΠπξθαγηΪ  

 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 
 
 

ΆΡΘΡΟ 16Ο 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

1. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4412/16 θαζψο θαη θαη΄ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα  ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 
νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε  κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 
(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο  θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο. 

2. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί 
ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ παξαγξάθνπ 11 ηνπ 
άξζξνπ 221 λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 

3. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο  
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ  αζθεζεί 
εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο 
φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 
αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

4. Δθφζνλ ε πξνζθπγή απνξξηθζεί κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ζην αξκφδην 
δηθαζηήξην Αζελψλ ζχκθσλα κε ην αξ. 205α ηνπ λ.4412/16 πεξί δηθαζηηθήο επίιπζεο 
δηαθνξψλ. 

Άξζξν 17ν  
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΔ/2016/2019 ΚΑΗ ΣΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)1  

 
Σα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ 
(Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data Protection Regulation – 
GDPR) θαη ηνπ Ν. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 
Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ 
εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

                                                           
1
 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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Ο Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαη επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε 
φισλ ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία θαη 
δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε 
άιιεο δεκφζηεο αξρέο. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
ηνπ Αλαδφρνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ 
κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκφξθσζή ηεο κε λφκηκε ππνρξέσζε, ζε 
έγραξην αξρείν θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε 
πξφζβαζε απζηεξψο θαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή παξφρνπο ππεξεζηψλ 
ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη 
νπνίνη δηελεξγνχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξηζε, 
νξγάλσζε,  απνζήθεπζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φπσο: (α) επίζεκσλ 
ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 
θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) 
ζηνηρείσλ πιεξσκήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) 
δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηβάιιεηαη απφ 
ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 
εηψλ γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή 
άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία 
πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε 
δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, 
πεξηνξηζκνχ, δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 
Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ 
δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί παξά κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019. 
Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν 
δεκφζην θνξέα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή ηνπ ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν 
δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 
επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
 
B) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην 
εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. 
Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
α) ν αλάδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο),  
β) δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ 
ππφ ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  
γ) ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  
δ) ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ 
εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία,  
ε) ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 
κε ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ 
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εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα 
άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ,  
ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 
θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία,  
δ) θαη’ επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη 
φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηφο εάλ ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  
ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο 
απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη 
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν απφ ηνλ 
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  
η) Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο 
πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.  
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 
ΑΝΔΚΥΧΡΖΣΟ  ΤΜΒΑΖ-ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖΖ-ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
1. Ζ ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. Απαγνξεχεηαη ε 

εθρψξεζε κε άιιν ηξφπν ησλ εθ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνξξενπζψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ, θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
εξγνιάβνπ ζε ηξίην θπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν. Απαγνξεχεηαη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν ή εθρψξεζε κεξηθψο ή νιηθψο ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ε ππεξγνιαβία (κεξηθψο 
ή θαη νιηθψο).Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ 
αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν Σξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ε αλάζεζε ζε 
ππεξγνιάβν ηεο εθηέιεζεο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλσλ θαη άθξσο εμεηδηθεπκέλσλ 
εξγαζηψλ, κφλν κεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (Γηαθήξπμε, 
πξνζθνξά θ.ι.π.) πιελ πξνθαλψλ ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

3. Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
ξπζκίδεηαη απφ απηήλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί 
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, 
πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 
Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα 
ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

5. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα 
είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη 
πξνβιέπεη ην αξ. 205α ηνπ λ.4412/16 πεξί δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλ. Τπνζέζεσλ, άιινο θνξέαο 
ρνξεγήζεη είδε/παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
(δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο 
ηνπ, κνλνκεξψο ην Κ.Κ.Π.Π.Α. θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο 
ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ 
απηψλ.   

7. ε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε 
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Κ.Κ.Π.Π.Α. 
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8. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαζεσξεζεέ ά ηξνπνπνηεζεέ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα 
ηζρχνο ηεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκΫλσλ, φπσο 
πξνβιέπνπλ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
αξ. 132 λ.4412/16. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε πέξαλ 
ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, απηή αθελφο ζα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, αθεηέξνπ δελ ζα μεπεξλά ηα ρξεκαηηθά φξηα 
ηνπ αξ. 132 λ.4412/16, δειαδή ζσξεπηηθά αχμεζε πέξαλ ηνπ 50% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη νχηε ζα θαηαζηξαηεγεί ηελ εθαξκνγή 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4412/16, δειαδή αχμεζε πέξαλ ηνπ νξίνπ απφ ην νπνίν 
απαηηείηαη άιιε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Ζ θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δελ 
ζα κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ ζπλνιηθή θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή λα 
αλαηξέπεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο. Οη πξναλαθεξφκελεο 
ξπζκίζεηο απνηεινχλ  ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο ηεο ζχκβαζεο (αξ.132 
λ.4412/16) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

9. ε πεξίπησζε πνπ θαηαξγεζεί ή κεηαθεξζεί νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ 
Κ.Κ.Π.Π.Α., ηζρχεη ε ππνρξέσζε παξνρήο ησλ πξντφλησλ ζην λέν πεξηβάιινλ. 

10. Σν Κ.Κ.Π.Π.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο 
πνζφηεηεο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα εληφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο φπσο πξνθχπηεη ζπλππνινγίδνληαο ηηο 
παξαηάζεηο γηα ιφγνπο ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. 

11. Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα απμήζεη ζηνλ αλάδνρν ηηο ζπκβαηηθέο 
πνζφηεηεο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα 
πξνβιεθζνχλ θαη λα ηνλ εηδνπνηήζεη εγγξάθσο κέζα, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

12. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή θαη κε πξάμε Πξνέδξνπ εθφζνλ 
ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε, θαη εθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε γίλεηαη ζε εθηέιεζε 
ζπκβαηηθνχ φξνπ (Δι.πλ. Σκήκα IV Πξαμ.87/2006). Ζ ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα 
γίλεη θαη ρσξίο λα ππνβιεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ εθφζνλ ε 
γλψκε απηή είλαη απιή, θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν κπνξεί λα απνθαζίζεη αθφκα 
θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί πεξί ηνχηνπ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε απφ αξκφδην 
φξγαλν (ηΔ ΔΑ 153/02, ηΔ ΔΑ 726/05), δεδνκέλνπ ησλ πξαγκαηηθψλ 
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, θαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 

13. Γηα πξφζζεηεο πνζφηεηεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη δελ ζα 
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην αξ.132 ηνπ Ν.4412/2016, (δειαδή έσο 
10% ή θαη έσο 50% θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 1 ηνπ αξ. 132 
αληίζηνηρα)  αιιά απνβιέπνπλ ζηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ 
γηα ηελ ζίηηζε ησλ πεξηζαιπνκέλσλ θαη θηινμελνπκέλσλ ησλ επί κέξνπο κνλάδσλ 
ηνπ Κέληξνπ, ν πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά γηα 
έγθξηζε, κφλν εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, αιιηψο ηζρχεη ε πθηζηάκελε πξνζθνξά ηνπ. 

14. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνηεινχλ ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο 
ηεο ζχκβαζεο (αξ.132 λ.4412/16) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

Ζ χκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηξία ίδηα πξσηφηππα, αθνχ δε δηαβάζζεθε, 
βεβαηψζεθε λφκηκα, ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη ηα κελ δχν αληίηππα 
παξακέλνπλ  ζην αξκφδην Γξαθείν ηνπ Κ.Κ.Π.Π.Α.  γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξψηνπ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ, ην δε άιιν παξέιαβε ν πξνκεζεπηήο. 

 
 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Γηα ηνλ   ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  
ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π.Α. 

 
ΗΧΑΝΝΖ ΛΗΒΑΝΟ 
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ειίδα 87 απφ 89 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………. 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………….. 
ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΧ) 
ΠΡΟ ΣΟ  
……………….. ………………. 
………………..,  Σ.Κ. ………… 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ..…………. € ππέξ ηεο εηαηξείαο 
………………………………………… γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηνπ …………………..……………… γηα ηελ  αλάζεζε 
…………………………………………………… 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ …………………………  Γηαθήξπμή ζαο. 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 
απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 
Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο  κέζα ζε  πΫληε (5) εκΫξεο  απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο  ππνβιεζεί πξηλ απφ  
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………. 
(Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε). 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην 
φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
ηξάπεδά καο. 
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ειίδα 88 απφ 89 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………. 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ………………………………………….. 
ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΧ) 
ΠΡΟ ΣΟ  
……………….. ………………. 
……………………….  Σ.Κ. ……………… 
 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ..…………. € ππέξ ηεο εηαηξείαο 
………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ ………………………… Γηαθήξπμή ζαογηα ηελ 
πξνκήζεηα…………………………………………………….. 
Σν παξαπάλσ πνζφλ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 
απαίηεζεο  κέζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο  απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή απηήο 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφλ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 
Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφλ ηεο παξνχζεο, δελ ππεξβαίλεη ην 
φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
Σξάπεδά καο.   
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ειίδα 89 απφ 89 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 
 

ΠΟΟΣΖΣΔ & ΤΚΔΤΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ. 
 

Οη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ. πνπ δελ αλαθέξνληαη ζπζθεπαζίεο, ζα είλαη 
ζχκθσλεο κε φηη θαη φπνπ αλαθέξνληαη ζπζθεπαζίεο ζηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζην παξάξηεκα 
Σ’. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηάζηαζε ππεξηζρχεη φηη αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Σ’ ζχκθσλα κε 
ηα φζα δεηνχλ ηα θαηά ηφπνπο Παξαξηήκαηα θαη δνκέο. 
 
Οη ζπζθεπαζίεο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηπξνθνκηθψλ ζα είλαη φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο αλσηέξσ 
ζρεηηθνχο πίλαθεο. πνπ δελ αλαθέξεηαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε φηη θαη φπνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ 
ζηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 





Α/Α
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Παράρτημα 
ΑμεΑ Δυτικής 

Αθήνας 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Αναρρωτήριο 
Πεντέλης 

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγία 

Βαρβάρα» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγιος 

Ανδρέας» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
ΑμεΑ 

Ανατολικής 
Αθήνας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα 
Μελισσίων

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Αποθεραπείας & 
Αποκατάστασης 

Παιδιών με 
Αναπηρία Βούλας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Προστασίας 

Παιδιού Αττικής 
«Η Μητέρα»

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
ποσοτήτων κατ' 

είδος
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο Π/Υ 
με ΦΠΑ ΦΠΑ

1 ΑΛΑΤΙ (του 1 κιλού) ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 370 114,70 € 30 9,30 € 60 18,60 € 100 31,00 € 100 31,00 € 140 43,40 € 100 31,00 € 40 12,40 € 940 291,40 € 329,28 € 13%
2 ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΛΕ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 60 73,20 € 80 97,60 € 80 97,60 € 100 122,00 € 20 24,40 € 0 0,00 € 40 48,80 € 40 48,80 € 420 512,40 € 579,01 € 13%

3
ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 60 46,20 € 20 15,40 € 80 61,60 € 210 161,70 € 30 23,10 € 0 0,00 € 60 46,20 € 100 77,00 € 560 431,20 € 487,26 € 13%

4 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 290 667,00 € 20 46,00 € 0 0,00 € 120 276,00 € 50 115,00 € 210 483,00 € 100 230,00 € 20 46,00 € 810 1.863,00 € 2.105,19 € 13%

5
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (των 
160-180 gr) ΤΕΜ ΤΩΝ 160-180 gr 0 0,00 € 50 57,50 € 80 92,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 130 149,50 € 168,94 € 13%

6 ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 150 gr 0 0,00 € 60 172,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 28,80 € 370 1.065,60 € 440 1.267,20 € 1.431,94 € 13%
7 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΕΜ ΑΜΠΟΎΛΑ 20 1,80 € 120 10,80 € 0 0,00 € 140 12,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 3,60 € 0 0,00 € 320 28,80 € 35,71 € 24%
8 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 40 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 40,80 € 80 40,80 € 50,59 € 24%
9 ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ ΤΕΜ 10 4,80 € 10 4,80 € 10 4,80 € 10 4,80 € 10 4,80 € 10 4,80 € 10 4,80 € 10 4,80 € 80 38,40 € 47,62 € 24%

10
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
ΑΤΟΜ.ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΤΩΝ 10 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 2.390 358,50 € 7.840 1.176,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10.230 1.534,50 € 1.733,99 € 13%

11
ΓΑΛΑ 1,5% (ΛΙΠΑΡΑ) 
ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ 210 268,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1.800 2.304,00 € 990 1.267,20 € 0 0,00 € 3.000 3.840,00 € 4.339,19 € 13%

12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΕΜ ΤΩΝ 410 gr 2.680 3.082,00 € 330 379,50 € 1.240 1.426,00 € 80 92,00 € 480 552,00 € 820 943,00 € 6.190 7.118,50 € 0 0,00 € 11.820 13.593,00 € 15.360,08 € 13%
13 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 gr 60 73,80 € 40 49,20 € 0 0,00 € 350 430,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 450 553,50 € 625,46 € 13%
14 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 17,64 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 17,64 € 19,93 € 13%
15 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 10 gr 10 5,70 € 10 5,70 € 0 0,00 € 10 5,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 5,70 € 0 0,00 € 40 22,80 € 25,76 € 13%
16 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 347,20 € 10 347,20 € 392,34 € 13%

17
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΚΙΛΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 182,60 € 0 0,00 € 20 182,60 € 206,34 € 13%

18 ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 2 20,00 € 2 20,00 € 2 20,00 € 5 50,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 2 20,00 € 0 0,00 € 13 130,00 € 146,90 € 13%
19 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 375 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 13%

20
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 375 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 120 547,20 € 230 1.048,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 957,60 € 0 0,00 € 560 2.553,60 € 2.885,57 € 13%

21
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 70,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 70,80 € 80,00 € 13%

22
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΕΣΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 375 gr 0 0,00 € 100 497,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 149,10 € 120 596,40 € 250 1.242,50 € 1.404,03 € 13%

23 ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 0 0,00 € 20 13,40 € 20 13,40 € 10 6,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 6,70 € 0 0,00 € 60 40,20 € 45,43 € 13%
24 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 50 249,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 49,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 299,40 € 338,32 € 13%
25 ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 125 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 13%
26 ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 119,00 € 130 1.547,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 140 1.666,00 € 1.882,58 € 13%
27 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 146,90 € 10 146,90 € 10 146,90 € 60 881,40 € 0 0,00 € 90 1.322,10 € 1.493,97 € 13%
28 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ 0 0,00 € 60 220,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 220,20 € 248,83 € 13%
29 ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 0 0,00 € 20 19,60 € 100 98,00 € 20 19,60 € 0 0,00 € 80 78,40 € 10 9,80 € 0 0,00 € 230 225,40 € 254,70 € 13%
30 ΚΑΝΕΛΑ ΣΚΟΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 50 gr 0 0,00 € 20 28,40 € 40 56,80 € 10 14,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 70 99,40 € 112,32 € 13%
31 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 40 30,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 7,70 € 0 0,00 € 50 38,50 € 43,51 € 13%
32 ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 2 10,22 € 1 5,11 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3 15,33 € 17,32 € 13%
33 ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 5 23,20 € 5 23,20 € 26,22 € 13%
34 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 5 28,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 5 28,20 € 10 56,40 € 63,73 € 13%
35 ΚΕΤΣΑΠ TEM ΤΩΝ 250 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 33,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 8,40 € 0 0,00 € 50 42,00 € 47,46 € 13%
36 ΚΥΜΙΝΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 20 17,20 € 10 8,60 € 60 51,60 € 10 8,60 € 0 0,00 € 40 34,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 140 120,40 € 136,05 € 13%
37 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 gr 20 14,40 € 40 28,80 € 10 7,20 € 40 28,80 € 100 72,00 € 10 7,20 € 50 36,00 € 50 36,00 € 320 230,40 € 260,35 € 13%

38
ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ ΠΑΝΕ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 900-1000 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 475,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 120 712,80 € 0 0,00 € 200 1.188,00 € 1.342,44 € 13%

39 ΚΟΥΑΚΕΡ TEM ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 80 225,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 705,00 € 330 930,60 € 1.051,58 € 13%
40 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ 80 323,20 € 30 121,20 € 0 0,00 € 20 80,80 € 20 80,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 150 606,00 € 684,78 € 13%
41 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 180 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 407,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 120 232,80 € 0 0,00 € 330 640,20 € 723,43 € 13%
42 ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 350 gr 0 0,00 € 70 319,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 160 729,60 € 230 1.048,80 € 1.185,14 € 13%

43
ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 210,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 263,00 € 0 0,00 € 180 473,40 € 534,94 € 13%

44 ΜΑΓΙΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 10 gr 0 0,00 € 50 7,00 € 40 5,60 € 60 8,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 1,40 € 10 1,40 € 170 23,80 € 26,89 € 13%
45 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 80 103,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 450 580,50 € 80 103,20 € 610 786,90 € 889,20 € 13%

46

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 0 0,00 € 60 153,00 € 80 204,00 € 140 357,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 535,50 € 490 1.249,50 € 1.411,94 € 13%

47 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 10 gr 10.310 515,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10.310 515,50 € 582,52 € 13%

48
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΕΥΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΠΛΑΚΑΚΙ) ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 100 92,00 € 60 55,20 € 0 0,00 € 50 46,00 € 120 110,40 € 50 46,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 380 349,60 € 395,05 € 13%

49 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ TEM ΤΟΥ 20 gr 40 36,00 € 20 18,00 € 40 36,00 € 10 9,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 18,00 € 0 0,00 € 130 117,00 € 132,21 € 13%
50 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 16,47 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 16,47 € 18,61 € 13%

51 ΜΟΡΤΑΔΕΛΛΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 180 - 400 gr 40 116,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 58,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 116,00 € 0 0,00 € 100 290,00 € 327,70 € 13%

52 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 - 250 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 38,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 38,80 € 48,11 € 24%
53 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 25,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 25,40 € 28,70 € 13%
54 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 10 7,10 € 20 14,20 € 0 0,00 € 10 7,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 7,10 € 0 0,00 € 50 35,50 € 40,12 € 13%
55 ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3 32,16 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3 32,16 € 36,34 € 13%

56 ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΤΕΜ ΤΩΝ 170 - 250 gr 290 522,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 290 522,00 € 589,86 € 13%

57
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
(ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ) TEM ΤΩΝ 20 gr 20 3,00 € 80 12,00 € 40 6,00 € 80 12,00 € 40 6,00 € 0 0,00 € 20 3,00 € 70 10,50 € 350 52,50 € 59,33 € 13%

58 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 300 gr 0 0,00 € 60 250,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 50 208,50 € 0 0,00 € 110 458,70 € 518,33 € 13%
59 ΞΥΔΙ ΦΙΑΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 400 gr 270 72,90 € 40 10,80 € 80 21,60 € 120 32,40 € 160 43,20 € 300 81,00 € 100 27,00 € 60 16,20 € 1.130 305,10 € 344,76 € 13%
60 ΠΑΡΙΖΑΚΙ ΒΡΑΣΤΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 330 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 140 187,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 140 187,60 € 211,99 € 13%
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61 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 10 44,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 44,50 € 50,29 € 13%
62 ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 50 gr 0 0,00 € 40 44,80 € 120 134,40 € 40 44,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 70 78,40 € 20 22,40 € 290 324,80 € 367,02 € 13%

63 ΠΙΤΕΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Α ΤΩΝ 10 ΤΕΜ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 90,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 700 791,00 € 0 0,00 € 780 881,40 € 995,98 € 13%

64 ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΣΚΟΝΗ) ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 160 571,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 107,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 190 678,30 € 766,48 € 13%
65 ΡΙΓΑΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 50 gr 0 0,00 € 40 39,60 € 80 79,20 € 40 39,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 19,80 € 20 19,80 € 200 198,00 € 223,74 € 13%
66 ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 10 66,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 66,30 € 74,92 € 13%
67 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 500 gr 40 60,00 € 0 0,00 € 40 60,00 € 20 30,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 150,00 € 169,50 € 13%

68 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ ΚΙΛΑ
ΤΩΝ 500 - 1000 
gr 80 120,00 € 20 30,00 € 0 0,00 € 20 30,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 15,00 € 20 30,00 € 150 225,00 € 254,25 € 13%

69
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΥΓΩΝ 
ΒΑΚΑΛΑΟΥ ΤΕΜ ΤΩΝ 3 ΚΙΛΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 13%

70 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ TEM ΤΩΝ 20 gr 0 0,00 € 20 13,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 6,60 € 0 0,00 € 30 19,80 € 24,55 € 24%
71 ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 20,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 20,60 € 25,54 € 24%
72 ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3 43,74 € 0 0,00 € 3 43,74 € 54,24 € 24%
73 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΕΤΟΙΜΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 20 33,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 33,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 66,00 € 81,84 € 24%

74 ΤΣΑΪ ΠΑΚΕΤΟ
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 
ΦΑΚ. 0 0,00 € 10 19,80 € 0 0,00 € 20 39,60 € 40 79,20 € 30 59,40 € 10 19,80 € 0 0,00 € 110 217,80 € 246,11 € 13%

75 ΤΣΑΪ ΚΕΥΛΑΝΗΣ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 10 52,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 52,40 € 59,21 € 13%
76 ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ ΤΕΜ ΤΩΝ 300 gr 0 0,00 € 210 619,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 310 914,50 € 620 1.829,00 € 1.140 3.363,00 € 3.800,18 € 13%
77 ΦΡΟΥΤΟΚΡΕΜΑ TEM ΤΩΝ 300 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 310 1.708,10 € 80 440,80 € 390 2.148,90 € 2.428,25 € 13%
78 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 1.650 1.650,00 € 30 30,00 € 190 190,00 € 210 210,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 210,00 € 2.290 2.290,00 € 2.587,69 € 13%
79 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 820 713,40 € 10 8,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 830 722,10 € 815,97 € 13%

80 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ TEM
ΤΩΝ 2 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1.980 178,20 € 10.310 927,90 € 290 26,10 € 0 0,00 € 12.580 1.132,20 € 1.279,39 € 13%

81 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 11,70 € 0 0,00 € 30 35,10 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 46,80 € 52,88 € 13%
82 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 120 291,60 € 20 48,60 € 0 0,00 € 40 97,20 € 10 24,30 € 20 48,60 € 40 97,20 € 30 72,90 € 280 680,40 € 768,85 € 13%
83 ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 472,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 472,50 € 533,93 € 13%

84 ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΠΑΚΕΤΟ
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 25 
ΦΑΚ. 20 39,60 € 10 19,80 € 0 0,00 € 20 39,60 € 40 79,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 39,60 € 110 217,80 € 246,11 € 13%

85
ΧΟΙΡΙΝΗ ΩΜΟΠΛΑΤΗ 
(ΦΕΤΕΣ) ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 60 187,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 70 219,10 € 0 0,00 € 130 406,90 € 459,80 € 13%

86 ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 400 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 120 204,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 357,00 € 330 561,00 € 633,93 € 13%

87
ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΤΕΜ ΤΩΝ 400 gr 0 0,00 € 100 170,00 € 0 0,00 € 120 204,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 357,00 € 430 731,00 € 826,03 € 13%

88 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΤΕΜ ΤΩΝ 700 gr 290 597,40 € 0 0,00 € 320 659,20 € 210 432,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 82,40 € 0 0,00 € 860 1.771,60 € 2.001,91 € 13%
89 ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΕΩΣ TEM ΤΩΝ 680 gr 0 0,00 € 80 184,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 69,00 € 160 368,00 € 270 621,00 € 701,73 € 13%

90 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ TEM ΤΩΝ 370-375 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 330,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 330,00 € 372,90 € 13%

91 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ TEM ΤΩΝ 370-375 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 52,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 52,00 € 58,76 € 13%

92 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ TEM ΤΩΝ 225-250 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 75,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 75,20 € 84,98 € 13%

93
ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ TEM ΤΩΝ 340-400 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 117,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 117,00 € 132,21 € 13%

94
ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΒΕΛΑΚΙ TEM ΤΩΝ 400-500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 106,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 106,00 € 119,78 € 13%

95 ΖΑΜΠΟΝ  (σε φέτες) ΤΕΜ ΤΩΝ 160 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 430 950,30 € 0 0,00 € 70 154,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 500 1.105,00 € 1.248,65 € 13%
96 ΖΥΜΗ ΚΟΥΡΟΥ ΤΕΜ ΤΩΝ 600 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 100 417,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 417,00 € 471,21 € 13%
97 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 20 218,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 218,80 € 247,24 € 13%
98 ΜΕΛΙ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 60 615,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 615,60 € 695,63 € 13%
99 ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 850 450,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 850 450,50 € 509,07 € 13%

100 ΦΥΤΙΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 400 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 40 134,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 134,40 € 151,87 € 13%
101 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ TEM των 22-26 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 85,60 € 0 0,00 € 80 85,60 € 96,73 € 13%
102 ΑΛΕΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΙΛΑ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 30 70,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 70,50 € 79,67 € 13%
103 ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 30 gr 0 0,00 € 10 15,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 15,90 € 17,97 € 13%
104 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΞΕΡΟΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 30 gr 0 0,00 € 10 11,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 11,90 € 13,45 € 13%
105 ΘΥΜΑΡΙ ΞΕΡΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 30 gr 0 0,00 € 5 7,35 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 5 7,35 € 8,31 € 13%

106
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ TEM ΤΩΝ 165 gr 0 0,00 € 70 280,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 70 280,00 € 316,40 € 13%

107
ΨΩΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ 
ΟΛΙΚΗΣ TEM ΤΩΝ 480 gr 0 0,00 € 80 209,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 209,60 € 236,85 € 13%

ΣΥΝΟΛΑ 65.459,49 € 74.001,89 €

ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 18.352 10.784,80 € 2.407 4.694,25 € 4.512 6.780,60 € 4.025 6.680,80 € 5.740 2.451,18 € 22.103 8.503,22 € 10.995 17.390,34 € 3.290 8.174,30 € 65.459,49 €
ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ 12.191,17 € 5.307,67 € 7.662,61 € 7.561,38 € 2.770,36 € 9.609,17 € 19.657,55 € 9.241,98 € 74.001,89 €

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ 13% 65.162,55 € 73.633,68 €
ΜΕ ΦΠΑ 24% 296,94 € 368,21 €
ΣΥΝΟΛΑ 65.459,49 € 74.001,89 €





Α/Α ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Παράρτημα 
ΑμεΑ Δυτικής 

Αθήνας 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Αναρρωτήριο 
Πεντέλης 

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγία 

Βαρβάρα» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγιος 

Ανδρέας» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
ΑμεΑ 

Ανατολικής 
Αθήνας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα 
Μελισσίων

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Αποθεραπείας & 
Αποκατάστασης 

Παιδιών με 
Αναπηρία 

Βούλας
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Προστασίας 

Παιδιού Αττικής 
«Η Μητέρα»

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
ποσοτήτων 
κατ' είδος

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο Π/Υ με 
ΦΠΑ ΦΠΑ

1 ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 50 302,50 € 0 0,00 € 50 302,50 € 341,83 € 13%
2 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΙΛΑ 0 0,00 € 20 244,80 € 0 0,00 € 10 122,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 367,20 € 414,94 € 13%

3 ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ 0 0,00 € 20 201,00 € 0 0,00 € 40 402,00 € 80 804,00 € 210 2.110,50 € 60 603,00 € 0 0,00 € 410 4.120,50 € 4.656,17 € 13%

4
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
(ΚΕΦΑΛΙ) ΚΙΛΑ 120 918,00 € 40 306,00 € 50 382,50 € 20 153,00 € 20 153,00 € 80 612,00 € 0 0,00 € 60 459,00 € 390 2.983,50 € 3.371,36 € 13%

5
ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΑ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 306,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 306,00 € 345,78 € 13%

6

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ 
(ΦΡΑΤΖΟΛΑ) ΚΙΛΑ ΤΩΝ 2,5 ΚΙΛΩΝ 410 2.988,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 145,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 160 1.166,40 € 60 437,40 € 650 4.738,50 € 5.354,51 € 13%

7

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΕΓΧΩΡΙΟ 
Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΕΦΑΛΙ) ΚΙΛΑ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 224,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 224,40 € 253,57 € 13%

8

ΤΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ 
ΜΕ ΑΛΟΙΦΩΔΗ 
ΥΦΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 160 20,80 € 1.150 149,50 € 4.950 643,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 6.260 813,80 € 919,59 € 13%

9

ΤΥΡΙ ΜΕ 
ΜΕΙΩΜΕΝΑ 
ΛΙΠΑΡΑ 10% 
(ΦΡΑΤΖΟΛΑ) ΚΙΛΑ 80 775,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 775,20 € 875,98 € 13%

10
ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 
ΚΕΦΑΛΙΣΙΟ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 612,00 € 0 0,00 € 80 612,00 € 691,56 € 13%

11

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΤΥΠΟΥ 
ΕΝΤΑΜ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 500 gr 70 485,80 € 30 208,20 € 40 277,60 € 40 277,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 694,00 € 120 832,80 € 400 2.776,00 € 3.136,88 € 13%

12
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 
ΔΟΧΕΙΟ ΚΙΛΑ ΤΩΝ 14 ΚΙΛΩΝ 830 7.196,10 € 100 867,00 € 190 1.647,30 € 210 1.820,70 € 90 780,30 € 270 2.340,90 € 660 5.722,20 € 170 1.473,90 € 2.520 21.848,40 € 24.688,69 € 13%
ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ 
REGATO ΚΙΛΑ 0 0,00 € 0 0,00 € 80 816,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 816,00 € 922,08 € 13%

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΤΥΠΟΥ 
ΓΚΟΥΝΤΑ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 80 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 0,00 € 0,00 € 13%

ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ ΣΕ 
ΦΕΤΕΣ ΧΑΜΗΛΑ 
ΛΙΠΑΡΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 175 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 702,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 702,50 € 793,83 € 13%
ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΣΕ 
ΚΡΕΜΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 ΓΡ. 0 0,00 € 20 38,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 38,60 € 43,62 € 13%

ΣΥΝΟΛΑ 41.425,10 € 46.810,36 €
ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 1.510 12.364,00 € 230 1.865,60 € 440 3.123,40 € 810 4.175,20 € 1.340 1.886,80 € 5.510 5.706,90 € 1.110 9.100,10 € 410 3.203,10 € 41.425,10 €
ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ 13.971,32 € 2.108,13 € 3.529,44 € 4.717,98 € 2.132,08 € 6.448,80 € 10.283,11 € 3.619,50 € 46.810,36 €





Α/Α
ΖΑΧΑΡΩΔΗ, ΓΛΥΚΑ & 
ΣΥΝΑΦΗ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Παράρτημα 
ΑμεΑ 

Δυτικής 
Αθήνας 

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Αναρρωτήριο 
Πεντέλης 

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγία 

Βαρβάρα» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγιος 

Ανδρέας» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
ΑμεΑ 

Ανατολικής 
Αθήνας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα 
Μελισσίων

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Αποθεραπείας & 
Αποκατάστασης 

Παιδιών με 
Αναπηρία Βούλας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Προστασίας 

Παιδιού Αττικής 
«Η Μητέρα»

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
ποσοτήτων 
κατ' είδος

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο Π/Υ με 
ΦΠΑ ΦΠΑ

1 ΚΕΪΚ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 110,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 110,70 € 137,27 € 24%
2 ΖΑΧΑΡΗ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 370 451,40 € 30 36,60 € 80 97,60 € 210 256,20 € 110 134,20 € 210 256,20 € 350 427,00 € 50 61,00 € 1.410 1.720,20 € 1.943,83 € 13%
3 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 20 20,40 € 20 20,40 € 20 20,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 61,20 € 69,16 € 13%
4 ΖΕΛΕ ΧΥΜΑ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 80 279,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 34,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 90 314,10 € 354,93 € 13%

5 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΕΜ
ΤΩΝ 100 - 

125 gr 0 0,00 € 40 34,00 € 250 212,50 € 210 178,50 € 0 0,00 € 100 85,00 € 60 51,00 € 50 42,50 € 710 603,50 € 681,96 € 13%
6 ΚΑΚΑΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 125 gr 0 0,00 € 20 30,60 € 160 244,80 € 100 153,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 122,40 € 10 15,30 € 370 566,10 € 639,69 € 13%
7 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 82,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 659,20 € 90 741,60 € 838,01 € 13%
8 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 10 86,70 € 20 173,40 € 20 173,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 86,70 € 0 0,00 € 60 520,20 € 645,05 € 24%

9
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΚΙΛΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 10 91,50 € 30 274,50 € 20 183,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 91,50 € 0 0,00 € 70 640,50 € 794,22 € 24%

10 ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ ΤΕΜ ΤΩΝ 125 gr 0 0,00 € 30 29,40 € 0 0,00 € 80 78,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 58,80 € 0 0,00 € 170 166,60 € 206,58 € 24%
11 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 70 gr 2680 1.232,80 € 250 115,00 € 1240 570,40 € 1440 662,40 € 0 0,00 € 760 349,60 € 950 437,00 € 210 96,60 € 7.530 3.463,80 € 3.914,09 € 13%
12 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 10 92,30 € 30 276,90 € 20 184,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 92,30 € 0 0,00 € 70 646,10 € 801,16 € 24%
13 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 85 0 0,00 € 330 402,60 € 0 0,00 € 1440 1.756,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 210 256,20 € 120 146,40 € 2.100 2.562,00 € 3.176,88 € 24%
14 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΤΕΜ ΤΩΝ 225 gr 0 0,00 € 370 321,90 € 310 269,70 € 120 104,40 € 0 0,00 € 40 34,80 € 330 287,10 € 0 0,00 € 1.170 1.017,90 € 1.262,20 € 24%
15 ΠΡΑΛΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 2470 271,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 2.470 271,70 € 307,02 € 13%
16 ΠΡΑΛΙΝΑΤΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 0 0,00 € 30 53,70 € 370 662,30 € 740 1.324,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1.140 2.040,60 € 2.305,88 € 13%

17
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ 
LACTA ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 373,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 747,20 € 60 1.120,80 € 1.389,79 € 24%

18 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΡΟΦΗΜΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 400 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 40 162,40 € 0 0,00 € 210 852,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 1.015,00 € 1.146,95 € 13%

19
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ 
ΓΕΥΣΗ ΚΑΚΑΟ ΤΕΜ ΤΩΝ 500 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 250 737,50 € 0 0,00 € 250 737,50 € 833,38 € 13%

20
ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΩΝ 250ΓΡ ΤΕΜ ΤΩΝ 250 gr 0 0,00 € 20 19,40 € 160 155,20 € 1440 1.396,80 € 10 9,70 € 210 203,70 € 210 203,70 € 0 0,00 € 2.050 1.988,50 € 2.247,01 € 13%

21 ΧΑΛΒΑΣ (ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑ) ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 20 84,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 84,80 € 95,82 € 13%

22 ΧΑΛΒΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΤΕΜ
ΤΩΝ 2,5 

ΚΙΛΩΝ 20 182,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 91,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 182,60 € 10 91,30 € 60 547,80 € 619,01 € 13%
23 ΡΑΒΑΝΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 48,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 48,60 € 54,92 € 13%
24 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 450 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 70 131,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 70 131,60 € 148,71 € 13%
25 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΙΛΟ 0 0,00 € 30 76,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 50 127,50 € 80 204,00 € 230,52 € 13%
26 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 gr 0 0,00 € 20 63,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 63,20 € 71,42 € 13%
27 ΦΥΛΛΑ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 10 gr 0 0,00 € 20 34,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 20 34,80 € 43,15 € 24%

28
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 gr 0 0,00 € 30 88,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 30 88,80 € 110,11 € 24%

29
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ 
ΟΛΙΚΗΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 200 gr 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 410 660,10 € 410 660,10 € 818,52 € 24%

30 ΠΡΑΛΙΝΑΤΑ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 254,40 € 0 0,00 € 60 254,40 € 287,47 € 13%
ΣΥΝΟΛΑ 22.426,70 € 26.174,71 €

ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 3.170 2.230,80 € 1.270 1.597,40 € 2.740 3.089,30 € 5.950 7.292,90 € 150 227,40 € 4.000 2.053,60 € 2.610 3.288,20 € 1.030 2.647,10 € 22.426,70 €

ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ 2.520,80 € 1.931,34 € 3.600,30 € 8.567,13 € 256,96 € 2.324,39 € 3.811,66 € 3.162,13 € 26.174,71 €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ 13% 14.858,20 € 16.789,77 €
ΜΕ ΦΠΑ 24% 7.568,50 € 9.384,94 €
ΣΥΝΟΛΑ 22.426,70 € 26.174,71 €





Α/Α
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ - 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 Παράρτημα 
ΑμεΑ Δυτικής 

Αθήνας 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Αναρρωτήριο 
Πεντέλης 

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγία 

Βαρβάρα» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παιδόπολη 
«Αγιος 

Ανδρέας» 
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
ΑμεΑ 

Ανατολικής 
Αθήνας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Μονάδα 
Μελισσίων

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Αποθεραπείας & 
Αποκατάστασης 

Παιδιών με 
Αναπηρία Βούλας

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Παράρτημα 
Προστασίας 

Παιδιού Αττικής 
«Η Μητέρα»

Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο 
ποσοτήτων κατ' 

είδος
Σύνολο Π/Υ 
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο Π/Υ 
με ΦΠΑ ΦΠΑ

1
ΚΟΜΠΟΣΤΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ - 
ΒΕΡΥΚΟΚΟ) ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 2.060 2.822,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 160 219,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 290 397,30 € 0 0,00 € 2.510 3.438,70 € 3.885,73 € 13%

2
ΚΟΜΠΟΣΤΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΟ - 
ΒΕΡΥΚΟΚΟ) ΤΕΜ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 200 852,00 € 1.070 4.558,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1.270 5.410,20 € 6.113,53 € 13%

3
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ) ΤΕΜ ΤΩΝ 450 gr 0 0,00 € 20 26,60 € 0 0,00 € 120 159,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 120 159,60 € 30 39,90 € 290 385,70 € 435,84 € 13%

4

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ) ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 7.220 361,00 € 410 20,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 4.360 218,00 € 4.950 247,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 16.940 847,00 € 957,11 € 13%

5 ΜΕΛΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΤΕΜ ΤΩΝ 20 gr 3.920 548,80 € 820 114,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 2.470 345,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 7.210 1.009,40 € 1.140,62 € 13%
6 ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 0 0,00 € 60 723,00 € 30 361,50 € 0 0,00 € 0 0,00 € 100 1.205,00 € 50 602,50 € 240 2.892,00 € 3.267,96 € 13%

7
ΤΟΜΑΤΑ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 0 0,00 € 330 640,20 € 0 0,00 € 410 795,40 € 130 252,20 € 210 407,40 € 0 0,00 € 660 1.280,40 € 1.740 3.375,60 € 3.814,43 € 13%

8 ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 220 543,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 148,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 280 691,60 € 781,51 € 13%

9
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (του 1 
κιλού) ΤΕΜ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 310 765,70 € 0 0,00 € 0 0,00 € 60 148,20 € 130 321,10 € 110 271,70 € 210 518,70 € 0 0,00 € 820 2.025,40 € 2.288,70 € 13%

10 ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΕΜ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 40 387,60 € 0 0,00 € 0 0,00 € 10 96,90 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 50 484,50 € 547,49 € 13%
ΣΥΝΟΛΑ 20.560,10 € 23.232,91 €

ΣΥΝ. ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 13.770 5.428,70 € 1.580 802,10 € 60 723,00 € 850 1.929,00 € 4.820 1.643,30 € 8.810 5.830,60 € 720 2.280,60 € 740 1.922,80 € 20.560,10 €
ΣΥΝ. ΜΕ ΦΠΑ 6.134,43 € 906,37 € 816,99 € 2.179,77 € 1.856,93 € 6.588,58 € 2.577,08 € 2.172,76 € 23.232,91 €
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