
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

ΠΡΟΣ: 32  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
                Πίνακας Αποδεκτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» 

4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                 Τηλεφ. (Εσωτ.) 6611 
ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/4/2626 
 Σ.395 
 Βόλος,  08  Φεβ  17 
 Συν: Υπ’ Αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη 
 
ΘΕΜΑ:     Συμβάσεις –  Διαγωνισμοί  
 
ΣΧΕΤ.:     α.  Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών» 
                 β. Φ.600.163/16/5851/Σ.1146/18 Απρ 16/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4Ο ΕΓ/3 
                 γ.  Υπ’ αρ. 1/2016 Σύμβαση μεταξύ του 505 ΤΠΖΝ και του Προμηθευτή 
«ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ ΚΑΙΡΑ & ΣΙΑ» 
                 δ.    NAA 10 07:39 IAN 18/32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ/3 
                 ε.  NAA  10 10:36 IAN 18/ΣΠ ΒΟΛΟΥ 
 
         1.  Σας γνωρίζουμε ότι, η Ταξιαρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στα  σχετι-
κά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οπω-
ρολαχανικών [με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί 
της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ημερησίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από  
τη Διεύθυνση  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας)], για κάλυψη α-
ναγκών των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, με υποβολή έγγραφων προσφορών. 

2.  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 
01/2018  διακήρυξη και παρακαλούμε: 

α.  Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες 
ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύ-
θυνσή µας (32 ΙΜΑ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», Ν.Ιωνία, Βόλος, 
ΣΤΓ 930,2421086611). 

β. Την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (Τμήμα Εμπορίου), για 
την ανάρτηση της συνημμένης διακήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων και την 
αποστολή σε μας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. 

γ. Τους Δήμους Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, όπως 
αναρτήσουν τη συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την 
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

3.  Το 505 ΤΠΖΝ, να συγκροτήσει την επιτροπή διενέργειας του υπόψη συ-
νοπτικού διαγωνισμού και να προβεί έγκαιρα στη διενέργειά του, σύμφωνα με τις 
ημερομηνίες που καθορίζονται στην διακήρυξη αυτού. 
           4.   Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από τη ΔΟΙ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ.  
 
 5.    Εφίσταται η προσοχή σας για την πιστή εφαρμογή των αναγραφόμενων. 
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            6.   Η Ι ΜΠ/4Ο ΕΓ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται 
για την ενημέρωσή της. 
 
            7.    Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου. [Συμβάσεις-
Διαγωνισμοί-ΣΠΒ (Τηλ επικοινωνίας: 24210-86611)]. 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Ταξχος Ευάγγελος Παπαδόπουλος 
Διοικητής 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
505 ΤΠΖΝ 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου 
anapt.magn@thessaly.gov.gr 
Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, Δημητριάδος 176,Βόλος,ΤΚ 38221 
info@c-magnesia.gr, τηλ: 2421094700, fax: 2421031211 
Επιμελητήριο Ν. Λάρισας, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ 41222 
info@larisa-chamber.gr, τηλ: 2410255388, fax: 2410257522 
Επιμελητήριο Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, ΤΚ 42100 
info@trikala-chamber.gr, τηλ: 2431024989, fax: 2431079738 
Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 
info@karditsacci.gr, τηλ: 2441022301, fax: 2441022238 
Δήμος Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38221 
dimosvolou@gmail.com 
Δήμος Λάρισας, Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 
protokolo@larissa-dimos.gr 
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ΤΚ 42100 
webpress@trikalacity.gr 
Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131 
municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Ι ΜΠ/4ο ΕΓ  
32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4Ο ΕΓ-ΔΟΙ 
1η ΤΑΞΑΣ/4Ο ΕΓ 
ΣΔΛ Σ ΒΟΛΟΥ 
304 ΠΕΒ 
307ΠΕΒ 
1Ο ΤΥΑΔ 
64 ΜΕ 
521 ΤΠΖΝ 
ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 
ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ 
ΛΑΦ ΒΟΛΟΥ 
ΛΑΦ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 
ΣΠ ΒΟΛΟΥ 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υπ’ Αριθμ. 1/2018 
 
           1. Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 26 Μαρ 18 και ώρα 10:00, θα διενερ-
γηθεί στο 505 ΤΠΖΝ, συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια 
οπωρολαχανικών [με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) 
επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του ημερησίου δελτίου τιμών που εκδίδεται 
από  τη Διεύθυνση  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας)], για κάλυ-
ψη αναγκών των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, με υποβολή έγγραφων προσφορών και 
σύμφωνα με τον Ν.4412/16. 

 2. Η τελική επιλογή του προμηθευτή (μειοδότη/αναδόχου) θα γίνει με 
κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή/μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σύμφω-
να με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Παραρτημάτων «Α», και «Β» του πα-
ρόντος. 

3. Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική 
προσφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά), με τη δια-
δικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του εν λόγω δια-
γωνισμού στο 505 ΤΠΖΝ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»,Νέα Ιωνία, 
Βόλος, ΣΤΓ 930, (2421086414) μέχρι 12 Μαρ 18 και ώρα 10:00. Έλεγχος των δι-
καιολογητικών την 26 Μαρ 18 και ώρα 10:00 στο 505 ΤΠΖΝ. Αποσφράγιση της οι-
κονομικής προσφοράς την 26 Μαρ 18 και ώρα 11:00, στο 505 ΤΠΖΝ. 

4. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 50.923,90 €  (χωρίς Φ.Π.Α.). Το 
παραπάνω ύψος δαπάνης έχει υπολογιστεί για την κάλυψη χρονικού διαστήματος 
δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) εξάμηνα επιπλέον μο-
νομερώς από την Υπηρεσία. 

5. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού, όπως στα Παραρτήματα 
«Α» και «Β». 
           6. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου. [Συμβά-
σεις-Διαγωνισμοί-ΣΠΒ (Τηλ επικοινωνίας: 24210-86611)]. 
 
                                                                       Από τη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Ταξχος Ευάγγελος Παπαδόπουλος 
Διοικητής 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι 
«Β» Ειδικοί Όροι 
«Γ» Υπόδειγμα Σύμβασης 
«Δ»Έντυπο ΤΕΥΔ 
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                           32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
                                                                                 «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
           4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
            08 Φεβ  18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ         ∆ΓΗ  
Φ.600.163/4/2626/Σ.395 
 
                                                      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, έχουν: 

  α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά). 

  β. Οι συνεταιρισμοί. 

  γ.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  

 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ο-
ρισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένω-
ση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμ-
βαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την ικανο-
ποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση προμηθευτών, υποβάλλει κοινή προ-
σφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαι-
ογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται, η έ-
κταση και το είδος της συμμετοχής, του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16. 
                                                            Άρθρο 2ο 

               Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερό-
μενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι την ημε-
ρομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντί-
γραφα. Όλα τα αντίγραφα που περιλαμβάνονται στην προσφορά και έχουν συντα-
χθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να ανα-
γράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί  την  
προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διαδικτυακής ανάρτησης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας. 
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ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, 
με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής, το 
ΤΕΥΔ και όλα τα επιπρόσθετα ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία. 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά-
ζητούμενα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και από τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της διακήρυξης), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακο-
λουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλι-
κό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις, από αυτά που καθορίζονται από 
την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρο-
νται με λεπτομέρειες στην προσφορά των προμηθευτών. 

γ. Tα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετού-
νται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

4. Δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος. 

5. Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής  προσφοράς, 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πλη-
ροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδια-
γωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων, οφείλει 
να σημειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά 
μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

7. Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστε-
ρόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, διορ-
θώσεις κ.ά., που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα 
των προμηθευτών. 

β. Να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή, καθαρά, ολογράφως 
και αριθμητικά. 

γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
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8. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων αν απαιτη-
θούν, βαρύνουν την Υπηρεσία (άρθρο 77 Ν.4270/14). 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους ειδικούς όρους και κατ΄ ελάχιστο μέχρι 
την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθη-
καν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμε-
να στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω ανα-
φερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέ-
τουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνι-
σμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζη-
τηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 
τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζε-
ται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βο-
ηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, 
που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεού-
νται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επι-
στολής συμμετοχής. 

 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο 
μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως 
μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

 6. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προ-
σφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή 
μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότε-
ρα: 

  α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

  β. Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπω-
ση ή δικαστική ενέργεια. 
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Άρθρο 4ο 

Αντιπροσφορές 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομο-
θεσία. 

Άρθρο 5ο 

Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγω-
νισμό, πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση : 

α.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό : 1.018,47€ 

β.   Το έντυπο ΤΕΥΔ, όπως το Παράρτημα «Δ» της παρούσας συ-
μπληρωμένο. 

γ.   Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών όπως και των διατάξεων που διέπουν τους δη-
μόσιους διαγωνισμούς και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλα-
κτα.  

 2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα στοιχεία του εντύπου ΤΕΥΔ παρέχονται για κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην Κοινοπραξία ή την Ένωση. 

 3. Επί των ανωτέρω (χρησιμοποίηση υπεργολάβων) έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στον φά-
κελο (δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά) της σχετικής έγγραφης δέ-
σμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 
υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους ενώ η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή 
των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψήφιου προμη-
θευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του Ν.4412/16. 

4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν επίσης, μαζί με την προ-
σφορά τους, παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.  

Άρθρο 6ο 

Καταγωγή των Προσφερομένων Υλικών 

Ελληνικής προέλευσης και Ε.Ε. 

 

 

ΑΔΑ: 687Ρ6-Ι3Ο
18PROC002655740 2018-02-12



 Α-5

Άρθρο 7ο 

Προσφερόμενες Τιμές 

1. Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης τιμής λια-
νικής πώλησης του ημερησίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από  τη Διεύ-
θυνση  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες. 

 5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί αποκλειστικά το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του ημερησίου δελτίου τιμών που εκδίδεται από  τη Διεύθυνση  
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Άρθρο 8ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορί-
ζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπη-
ρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχό-
ντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών 
που κατατέθηκαν. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από την επιτροπή, η πρώτη και η τελευταία 
σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική 
προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση ή ανάλο-
γη επισήμανση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά, εφόσον η Υπηρεσία δια-
θέτει κατάλληλο προς τούτο μηχάνημα, άλλως μονογράφονται. Επισημαίνεται ότι 
στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον 
οποίο περιέχεται. Επειδή ορισμένες φορές λόγω μεγέθους των οικονομικών προ-
σφορών η διάτρηση δεν είναι εφικτή, οι φάκελοι μονογράφονται από την αρμόδια 
επιτροπή και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρακτικό αποσφράγισης. 

β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζο-
νται αλλά μετά την διάτρηση / επισήμανση τους μονογράφονται, τίθεται σφραγίδα 
από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό 
φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται 
με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου 
να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 
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                      γ. Η διάτρηση / επισήμανση δύναται να περιλαμβάνει τον αριθμό 
της διαδικασίας, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της και την ημερομηνία 
αποσφράγισης και παραλαβής των προσφορών των διαγωνισμών π.χ 295 9-21-
04-74. 

                      δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, και μόνο για τους 
προμηθευτές που κρίθηκαν παραδεκτοί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
της 1ης φάσης. 

                      ε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφο-
ρές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδε-
κτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 

          4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να  παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετε-
χόντων στον διαγωνισμό, των προσφορών αυτών, καθώς επίσης και των τιμών 
που προσφέρθηκαν. Το παραπάνω δικαίωμα δύναται να εξασκηθεί μέχρι την ε-
πομένη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της αποσφράγισης των προσφορών για 
την άσκηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών. 

          5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη, το 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης 
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 11 του παρό-
ντος, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δι-
καιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-
σφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών μειοδότη, λαμβάνουν γνώση των δι-
καιολογητικών που κατατέθηκαν, μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα της διενέρ-
γειας της αποσφράγισης τους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών. 

Άρθρο 9ο 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 

          1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφε-
ρόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών, 
οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και οι Ειδικοί Όροι της διαδικασίας. Η τε-
λική επιλογή του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, κατά περίπτωση, γίνεται 
τελικά, εκ των οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διαδικασίας. 
Σημειώνεται ότι απαιτείται χρηματοδοτική, οικονομική και παραγωγική – εμπορική 
επάρκεια των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (ΤΕΥΔ). 

          2. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά, 
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους Eιδικούς Όρους, κατά περί-
πτωση, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επό-
μενη πλέον χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 
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ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προ-
σκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

         3. Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δη-
λώσεις στο ΤΕΥΔ ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαί-
ρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και 
στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, κατά περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του Δη-
μοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύ-
ηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά προ-
κύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια 
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του Ν.4412/16 και εφόσον προβλέ-
πονται από τη διακήρυξη. 

Άρθρο 10ο 

Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όρ-
γανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη (έως +15%) ή μικρότερη (έως -50%) 
ποσότητα, συμπληρωματικά όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους, μεταξύ πε-
ρισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, είτε την ματαίωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αναλυτικά όπως περιγράφεται στην κείμενη 
νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

Άρθρο 11ο 

Δικαιολογητικά Μειοδότη 

            1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλα-
βής ή σύμφωνα με το Ν.2672/98 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθώς και τα εξής έγγραφα και δικαιολο-
γητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέ-
πεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος: 

                       α. Οι Έλληνες πολίτες: 

                             (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίη-
σης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικα-
στική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : 
 

    (α) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του 
ΠΔ 60/2007, δηλαδή : 
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     1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

     2/ Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοι-
χα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

     3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

     4/ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Ν.3691/2008, για την πρόληψη χρησιμοποίη-
σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες. 

    (β) Παράβαση των διατάξεων του Αγορανομικού 
Κώδικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

    (γ) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του ΠΔ 
118/2007).    

                            (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγ-
γραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

                            (3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κα-
τά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-
σης.  

                   β.      Οι αλλοδαποί: 

                            (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγρά-
φου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκ-
δοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλη-
τη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης παρ. 1α(1) 
του παρόντος άρθρου. 

                            (2)          Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν  σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1α(2) του παρόντος άρθρου  
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1α(3) του παρόντος άρθρου. 
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                           (3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατά-
στασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  η-
μέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμ-
μένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 (4)  Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλι-
σης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογρα-
φής, από τον ανάδοχο, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του (συμπερι-
λαμβανομένου και του ΔΣ). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστο-
ποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

                   γ.       Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

                            (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1α και 1β του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

                            (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγ-
γραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/90 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μό-
νο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκ-
δοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 

                            (3) Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει 
να προσκομίζουν: 

                                            (α) Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των ε-
ταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοι-
κητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική από-
φαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 

                                            (β) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, 
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγω-
νιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγ-
γραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρό-
σωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το κατα-
στατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προ-
σώπου. 
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                            (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερό-
μενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου, εκδί-
δονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγ-
γεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις   διατάξεις 
των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, ό-
σον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθά-
ριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

                δ.       Οι Συνεταιρισμοί: 

                            (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταί-
ου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλ-
λο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκα-
τάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβου-
λίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  
αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 

                                (2) Τα δικαιολογητικά των παρ. 1α(2) και 1α(3), του παρό-
ντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. 1β(2) 
του παρόντος άρθρου, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντί-
στοιχα,  και της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου. 

                                (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λει-
τουργεί νόμιμα. 

                       ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

                                 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

            2. Επιπρόσθετα επίσημα έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις, που αποδει-
κνύουν τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ, το οποίο και συμπλήρωσε ο μειοδότης κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

            3.      Εάν σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι, 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά του παρόντος άρθρου, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρ-
θρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου 
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε έ-
νορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής 

           4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή 
από τον διαγωνισμό. 
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Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης 
           1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

                       α. Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τιμές. 

                       β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

                       γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης και της ανάθεσης με τους ό-
ρους της διαδικασίας και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που 
έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

                       δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

           2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η προμή-
θεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομί-
ζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 
Άρθρο 13ο 

Εγγυήσεις 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγ-
γυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινο-
πραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυή-
σεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετο-
χής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  

3.      Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
συνημμένο υπόδειγμα (Προσθήκη «1») και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ι-
σχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς που ζητάει η διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμ-
μετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέ-
σων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπο-
γραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής ε-
κτέλεσης. 

4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνο-
λικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «2»). 
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5. Σε περίπτωση που με την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζεται 
και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προ-
καταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 

            6. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκατα-
βολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής 
τους στην Τράπεζα. 

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσή-
μου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκα-
ταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπό-
κειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

 8. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 

 9. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συ-
νημμένα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος (Προσθήκες «1/Α», «2/Α» και 
«3/Α»).  

 10. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο 
κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτε-
ρος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης των προ-
ϊόντων. 

11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
Άρθρο 14ο 

Κρατήσεις - Έξοδα 
1. Οι κρατήσεις και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή, καθο-

ρίζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 

2. Από τον προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε 
ποσοστό 4%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των παρεχόμε-
νων ειδών. 

3. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 15ο 
Χρόνος – Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιών  

 
Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου. 
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Άρθρο 16ο 

Παραλαβή Υπηρεσιών  
1. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών και  
τους Ειδικούς Όρους (δειγματοληψία, διενεργούμενοι έλεγχοι κτλ.), με σύνταξη 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προ-
μηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυμεί. Η επιτροπή παρα-
λαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο Φορέα. 

2. Η επιτροπή παραλαβής - ελέγχου της Υπηρεσίας, δύναται να ζητήσει 
περαιτέρω εξετάσεις σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και οι οποίες βαρύνουν τον 
προμηθευτή.  

3. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά 
την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης μερικών εξ 
αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους  προβλεπόμενους φορείς θα 
βαρύνει τον προμηθευτή (ΦΕΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΕΚ 161/Β’/14-2-02 και ΦΕΚ 
131/Β’/7-2-03). 

Άρθρο 17ο 

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία 
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του 
αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφό-
σον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό υλικό, στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του αρμόδιου Υπουρ-
γού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδό-
τηση του αρμόδιου οργάνου, αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16. 

4. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή τα συμβατικά είδη δεν φορ-
τώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σαφώς θα προσδιο-
ρισθούν στη σύμβαση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 
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(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή 
των εργασιών του προσωπικού της εταιρείας. 

(2) Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προ-
μηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη. 

(3) Πλημμύρα. 

(4) Σεισμός. 

(5) Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια. 

(6) Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη 
στα  μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από προμηθευτή πρώτων 
υλών. 

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύ-
ου). 

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO). 

5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την ποσότη-
τα ή μέρος του υλικού που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα 
παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας του υλικού 
και μη αντικατάστασής της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση 
αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, κηρύσσεται  ΕΚΠΤΩΤΟΣ με 
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότη-
ση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, κατά το Ν.4412/16. Η κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου 
έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:  

  α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

  β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, 
είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, 
είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις του Ν.4412/16. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου 
ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου 
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κά-
θε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών. 

  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από 
το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο ε-
φαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματο-
ποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
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  δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της 
αξίας του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα 
να παραδώσει το υλικό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16. 

  ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται 
να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύη-
σης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της από-
φασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που η 
προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων 
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από 
τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του δια-
φέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψη-
φίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 6. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτού εκπτώτου από τη σύμ-
βαση μπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του συμβατικού είδους  
μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίνεται 
σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 
απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή. 

            7. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, εκτός από τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής  ευθύνεται 
και για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί/προκύψει εις βάρος 
της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 8.  Επίσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λει-
τουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνο-
λο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί τελεσίδι-
κη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

 9.  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών, η επιτροπή ελέγχου 
και παραλαβής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. 

 10.  Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν 
του εργολήπτη ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κα-
τάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο εργολήπτης δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

 11.  Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται ανα-
λογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 12. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτού με τις επιβληθείσες κυ-
ρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋπο-
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θέσεις του Ν.4412/16. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο έχων την οικονομική ε-
ξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποι-
ασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 

 13.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/16, o προ-
μηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπη-
ρεσίας/Δημοσίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

  14. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προ-
μηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υπο-
χρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το Ν.4412/16. 

 15. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες 
χωρίς μεταθέσεις. 

 16. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλο-
νται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα 
του προμηθευτή. 

 17. Σε περίπτωση έκπτωσης του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή δι-
καιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

           18. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύ-
ουν οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών. 

Άρθρο 18ο 

Τρόπος Πληρωμής 

  1.    Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μέσω του ΣΠ ΒΟΛΟΥ/ΔΧΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, εντός 45ημερών από την έκδοση τιμολογίων.   

2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογί-
ων, βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις 
προμήθειες του Στρατού Ξηράς υπέρ ΜΤΣ 4,00%. 

Άρθρο 19ο 

1.    Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυ-
ξης εάν απαιτηθεί βαρύνουν την Υπηρεσία. 

2. Κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί σε οποιαδήποτε πε-
ρίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετι-
κά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δη-
μοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Ιωάννης Κορέλης 
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

«2»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                                     Ημερομηνία έκδοσης ………  
                         ΕΥΡΩ. …………………… 
  Προς: 32 ΤΑΞ ΠΖΝ……….. 
  (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……. 
 
 - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητι-
κής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογρά-
φως)…………………….………….υπέρ της εταιρείας 
…………………………………………………Δ/νση ………………………………… δια 
τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………………για την προμήθεια …………………………………… 
σύμφωνα με την υπ. αρ.       /       Δ/ξή σας. 
 
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω δια-
γωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ι-
σχύος της. 
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δή-
λωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγ-
γραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 
 
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

 32 ΙΛΗ ΜΕΣΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  08 Φεβ  18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»   
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.600.163/4/2626/Σ.395  
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερ-
βαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών 
για την Τράπεζά μας. 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Νικόλαος Σοφικίτης 
Δντης 4ου ΕΓ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                         Ημερομηνία έκδοσης   ………………
                        ΕΥΡΩ. …………………… 
 Προς: 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυ-
ητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  
της εταιρείας ………………………………………. 
Δ/νση…………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από 
αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη α-
ναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκει-
ται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έ-
χουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οι-
κονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 

Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Νικόλαος Σοφικίτης 
Δντης 4ου ΕΓ 

 

 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
«ΜΟΡΑΒΑΣ» 

 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  08 Φεβ  18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»   
ΣΤΗΝ ΔΓΗ Φ.600.163/4/2626/Σ.395  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ 
Φ.600163/4/2626/Σ395 

32  ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
08  Φεβ 18 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη μειοδότη για 
την προμήθεια οπωρολαχανικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. 
Μαγνησίας, με προσφορά της υψηλότερης έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της 
μέσης τιμής του ημερήσιου δελτίου τιμών λιανικής πώλησης οπωρολαχανικών 
της Δνσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο διαγωνισμός, θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 στο Στρδο «Ν.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», στην αίθουσα συγκεντρώσεων του 505 
ΤΠΖΝ. Θα είναι συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες 
προσφορές. Οι προσφορές που θα δοθούν, θα αντιστοιχούν στο ποσοστό 
έκπτωσης επί τις εκατό (%) επί της μέσης τιμής του ημερήσιου δελτίου τιμών 
λιανικής πώλησης οπωρολαχανικών της Δνσης Εμπορίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Μαγνησίας. 

 
2. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει  στο Στρδο 

«Ν.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» στην αίθουσα συγκεντρώσεων του 505 ΤΠΖΝ, παρουσία ή όχι 
των ενδιαφερομένων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το 
επιθυμούν. 

 
3. Προθεσμία υποβολής του φακέλου προσφοράς με τους επιμέρους 

φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς να περιέλθουν στο 505 
ΤΠΖΝ/4ο Γρ. μέχρι την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, ώστε να 
παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στην Υγειονομική Επιτροπή της Υπηρεσίας, να 
προβεί στην επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των διαγωνιζομένων που δήλωσαν 
συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 
4. Η Υγειονομική Επιτροπή της Υπηρεσίας, θα επιθεωρήσει τις 

εγκαταστάσεις και τα μέσα μεταφοράς και διανομής αυτών που θα δηλώσουν 
συμμετοχή στο διαγωνισμό, για την αξιολόγηση των προσφορών και 
καταλληλότητας των επιχειρήσεων, συντάσσοντας τη σχετική έκθεση 
επιθεώρησης, όπως προβλέπεται από τον ΣΚ 422-10. Η παραπάνω έκθεση θα 
υποβληθεί στο 505 ΤΠΖΝ/4ο Γρ έγκαιρα, προ της ημερομηνίας ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών και οπωσδήποτε μέχρι την 26η  Μαρτίου 2018, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
τελικά ασύμφορα για την Υπηρεσία, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, σύμφωνα με 
το Ν.4412/16, μετά από νεότερη δημοσίευση και αφού κοινοποιηθεί η διακήρυξη 
του επαναληπτικού διαγωνισμού ιδιαίτερα σ’ αυτούς που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό. Επίσης η 32 ΤΑΞΠΖΝ για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτή, δύναται να 
προβεί και στη ματαίωση του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Οι συμβάσεις είναι διάρκειας ενός έτους με έναρξη από υπογραφής 
των και με δυνατότητα παράτασης : 

 
α. Ενός εξαμήνου με τους αυτούς όρους και τιμές, μονομερώς με 

σχετική απόφαση της Υπηρεσίας  και 
 

β. Επιπλέον 1 εξαμήνου, με τους αυτούς όρους και τιμές, 
μονομερώς με σχετική απόφαση της Υπηρεσίας. 

 
2. Παράλληλα με το δικαίωμα παράτασης, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, 

χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος υπέρ του προμηθευτή, καταργήσεως 
του ως άνω δικαιώματος της παρατάσεως, μερικώς ή ολικώς (1 έως 2 εξάμηνα) 
και να προβεί σε νέο δημόσιο διαγωνισμό προς ανάδειξη νέου προμηθευτή, για το 
μετά τη λήξη της σύμβασης χρόνο. 

 
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης σε περίπτωση 

διάλυσης του ΣΠΒ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ– ΕΞΟΔΑ 
 

1. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με: 
 

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις Μονάδες του Ν. Μαγνησίας. 

 
β. Την αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την 

υπηρεσία καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
 
 

κλπ. 
γ. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων 

 

δ. Το  ανάλογο  χαρτόσημο  τιμολογίου  που  προβλέπεται  από  τις 
σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύμφωνα με όσα έχουν κανονιστεί. 
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ε. Με τον φόρο εισοδήματος 4% (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας 
των προϊόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ– ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
 

1. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€), με μετρητά ή με επιταγή από το 
ΣΠ Βόλου εντός σαράντα πέντε (45) ημερών. Οι προμηθευτές θα προσέρχονται 
για την πληρωμή τους βάσει των τιμολογίων στα οποία θα είναι καταχωρημένες 
συγκεντρωτικά οι ποσότητες των παραδοθέντων ειδών από τα δελτία αποστολής. 
Η τιμή κτήσεως θα προσαυξάνεται με 10% υπέρ του ΣΠ Βόλου (κέρδος 
πρατηρίου). 

 
2. Η εξόφληση θα γίνεται τοις μετρητοίς και θα παρακρατείται 4% για τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας (δηλ. μείον 
ΦΠΑ). 

 
3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου 

και θεωρημένου από την εφορία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη 
λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή. Τα σχετικά τιμολόγια πώλησης να είναι 
θεωρημένα για το κανονικό των τιμών από τη Δνση Εμπορίου της Νομαρχίας 
Μαγνησίας. 

 
4. Προκαταβολή δεν δίνεται για κανένα λόγο. 

 
5. Τα εκδιδόμενα τιμολόγια «επί πιστώσει» ή δελτία αποστολής θα 

πρέπει να προσκομίζονται οπωσδήποτε με την παράδοση των εμπορευμάτων 
στον αρμόδιο διαχειριστή, για τη λογιστική τακτοποίηση των Μονάδων. 

 
6. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η 

προσκόμιση, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500 €) και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό 
πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η 
ισχύς της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο
 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

Αυτός/αυτοί στον/στους οποίο/οποίους έγινε αναγγελία κατακύρωσης 
προμήθειας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, είναι υποχρεωμένος/οι να 
προσκομίσει/ουν σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης  της  σύμβασης  ποσού  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  πενήντα  ευρώ 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 
ΦΠΑ, για την προμήθεια των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, ισχύος απεριορίστου 
χρόνου, με υποχρέωση επιστροφής της ένα μήνα μετά τη λήξη των συμβατικών 
υποχρεώσεών τους. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, στην ελληνική γλώσσα 
και υπογεγραμμένη από τον μειοδότη ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
της εταιρείας και σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «1/Β». 

 
2. Η προσφορά να είναι σαφής, πλήρης, να μην περιέχει ασάφειες ή 

αοριστίες που να δημιουργούν αδυναμίες εκτιμήσεων και να μην αναφέρεται σε 
δεσμεύσεις και όρους που δεν περιέχονται ή που έρχονται σε αντίθεση με τους 
όρους των διαγωνισμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (ΚΥΡΙΩΣ) ΦΑΚΕΛΟΣ 
 

1. Επί αυτού, εξωτερικά, αναγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 

β. Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  την 
προμήθεια : 

 

505 ΤΠΖΝ/4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΒΟΛΟΣ, ΣΤΓ 930 
 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

ε.  Η επωνυμία της επιχείρησης-καταστήματος ή εταιρείας, η ακριβής 
διεύθυνση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και πώλησης του είδους, 
τηλέφωνο και FΑΧ. 

 
2. Εντός του εξωτερικού (κυρίως) φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται 

όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 του 
Παραρτήματος «Α» (Γενικοί όροι συμφωνιών) και η εγγύηση συμμετοχής. 

 
3. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, 

με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 
Στην οικονομική προσφορά που θα δοθεί, θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης 
επί τις εκατό (%) επί της μέσης τιμής του ημερήσιου δελτίου τιμών λιανικής 
πώλησης οπωρολαχανικών της Δνσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας. 

 
4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ανοίγονται από την επιτροπή 

διαγωνισμού, χωριστά για τον καθένα συμμετέχοντα και μόνον εφόσον  είναι 
πλήρη τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο κυρίως φάκελος. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Ο φάκελος προσφοράς (εξωτερικός) ο οποίος περιέχει φάκελο με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ξεχωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την οικονομική προσφορά (Άρθρο 9ο), παραδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά 
με απόδειξη στο 505 ΤΠΖΝ/4ο Γρ, Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», τηλ. 24210 86414 
το αργότερο μέχρι την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00. 

 
2. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ουδεμία 

προσφορά θα γίνεται δεκτή ανεξάρτητα από τους λόγους της καθυστέρησής της. 
 

3. Στον φάκελο προσφοράς αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) 
παραλαβής του, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής, υπογράφεται από την 
επιτροπή διενέργειας των διαγωνισμών και ασφαλίζεται με ευθύνη ομοίως της 
επιτροπής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αφού λάβει τις εκθέσεις 
επιθεώρησης έγκαιρα από την συγκροτηθείσα προς τούτο Υγειονομική Επιτροπή, 
την  26η    Μαρτίου   2018,  ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα   10:00,  στην   αίθουσα 
συγκεντρώσεων του 505 ΤΠΖΝ, κατά σειρά προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 

 
α. Εξετάζει τις εκθέσεις της Υγειονομικής Επιτροπής για να 

διαπιστωθεί ποιες από τις εταιρείες κρίθηκαν «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ» ή «ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ» με σχετική ενημέρωση των προμηθευτών. 

 
β. Η διαδικασία αποσφράγισης των  φακέλων  προσφορών 

υλοποιείται μόνο για τις εταιρείες εκείνες που κρίθηκαν «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ» και με τη 
σειρά παραλαβής αυτών. Οι «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ» προσφορές καταχωρούνται στο 
τέλος του πρακτικού με σχετική ένδειξη. 

 
γ. Ανοίγει τον φάκελο των δικαιολογητικών και εξετάζει  την 

πληρότητα των δικαιολογητικών και αν υπάρχει οποιαδήποτε παράλειψη αυτών ή 
άλλου σχετικού εγγράφου ενημερώνεται ο προμηθευτής ότι η προσφορά του είναι 
«Εκτός Όρων Διαγωνισμού» (ΕΟΔ) και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή. Στη 
συνέχεια καταχωρείται στο τέλος του πρακτικού των διαγωνισμών με την ένδειξη 
«ΕΟΔ». 

 
δ. Ακολούθως αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές κατά 

προμηθευτή και ομοίως κατ’ αύξοντα αριθμό παραλαβής και παρουσία των 
προμηθευτών ή νόμιμων αναπληρωτών ή και κανενός, προβαίνει σε απλή 
ανάγνωση αυτών καταχωρώντας τα αποτελέσματα στο πρακτικό ολογράφως και 
αριθμητικά. 

 
ε. Η επιτροπή μονογράφει όλα τα φύλλα των προσφορών και της 

Υγειονομικής Έκθεσης. 
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2. Η επιτροπή κρίνει και αποφασίζει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 
για τυχόν υποβαλλόμενες ενστάσεις από τους προμηθευτές. Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται εγγράφως και μόνο κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι 
την επόμενη εργάσιμη μέρα, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
α. Κακής συμμετοχής στο διαγωνισμό και 

 
β. Παρατυπιών κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναφορικά με τις ενστάσεις, 

αναγράφονται όπισθεν των ενστάσεων, υπογράφονται από την επιτροπή, 
γνωστοποιούνται αμέσως και είναι τελεσίδικες. 

 
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
της παρ.2 του άρθρου 1 του Παραρτήματος «Α», την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

 
5. Μετά από όλα αυτά η επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές και 

υποβάλλει φάκελο διαγωνισμού στην 32ΤΑΞΠΖΝ/4ο ΕΓ με σχετική εισηγητική 
έκθεση που θα προτείνει την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού. 

 
6. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος «Α». 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

Αντιπροσφορές, τροποποιήσεις ή διορθώσεις της προσφοράς δεν γίνονται 
αποδεκτές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, η 
οποία εξουσιοδοτεί τον Δκτή του 505 ΤΠΖΝ για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης η οποία θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον μειοδότη προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Τα Υγειονομικά Όργανα της Υπηρεσίας (Κτηνίατροι, Ιατροί 
Σχηματισμών και Στρατοπέδων) και η αρμόδια επιτροπή παραλαβών, έχουν το 
δικαίωμα να απορρίψουν, μετά τον υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο, ολόκληρη την 
ποσότητα ή μέρος των προς προμήθεια ειδών, εφόσον δεν πληρούν τις 
προβλεπόμενες Υγειονομικές διατάξεις και δεν είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση είναι ρητά υποχρεωμένος να 
αντικαταστήσει αυθημερόν τις απορριφθείσες ποσότητες. 
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2. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυθημερόν των απορριφθέντων 
ποσοτήτων παρέχεται το δικαίωμα στη Μονάδα να προμηθευτεί τα απορριφθέντα 
από το ελεύθερο εμπόριο, η δε διαφορά της τιμής επιβαρύνει τον προμηθευτή, 
ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων. 

 
3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων 

στις εγκαταστάσεις και τα μέσα μεταφοράς του καταστήματος του προμηθευτή, 
καθώς και δειγματοληψίες με δείγματα που βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την προέλευση των 
ειδών που προμηθεύει στις Μονάδες, οι οποίες πρέπει να είναι εγκεκριμένες από 
τις Υπηρεσίες Υγιεινής του Κράτους. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

1. Οι  κυρώσεις  που  επιβάλλονται  στις  περιπτώσεις  καθυστερήσεων, 
ελλείψεων και κακής ποιότητας, είναι: 

 
α. Για πρώτη φορά, πρόστιμο 25% επί του ύψους της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 
 

β. Για δεύτερη φορά, πρόστιμο 30% επί του ύψους της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 
 

αυτού, ήτοι: 
γ. Τρίτη φορά, λύεται οριστικά η σύμβαση με συνέπεια την έκπτωση 

 

(1) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης για την προμήθεια των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, υπέρ του Μ.Τ.Σ. 

 
(2) Προμήθεια του είδους: 

 
 
 

διαγωνισμό. 
(α) Από  τον  επόμενο  μειοδότη  που  έλαβε  μέρος  στο 

 
(β) Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού (εξαιρουμένου 

του εκπτώτου), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με καταλογισμό σε βάρος 
του εκπτώτου της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς τιμής προμήθειας του είδους. 

 
2. Επί των παραπάνω κυρώσεων ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να 

προσφύγει σε κανένα ένδικο μέσο, εκτός από την περίπτωση ποιοτικής 
απόρριψης των προϊόντων, οπότε έχει και το δικαίωμα εντός δύο (02) ημερών να 
αιτηθεί την επανεξέταση από τα αρμόδια όργανα. 

 
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά τη γνωστοποίηση της επιβολής 

προστίμου, να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 
στο ΣΠ Βόλου και να προσκομίσει στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ αντίγραφο της κατάθεσης, 
για  περαιτέρω  συνέχιση  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  μη  κατάθεσης  του 
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προστίμου εντός (20) ημερών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη 
σύμβαση, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να καταπέσει υπέρ Μ.Τ.Σ. η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

 
4. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 

Υπηρεσίας σε θετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της 
αδυναμίας του προμηθευτή να τηρήσει τους όρους της συμβάσεως. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ– ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, αλλά χορηγείται κατά 
την κρίση του αρμόδιου φορέα (32 ΤΑΞΠΖΝ), παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους, εφόσον 
διαπιστωθεί: 

 
 
 

Υπηρεσίας. 
α.  Υπαιτιότητα  της  ενδιαφερόμενης  για  την  προμήθεια  αρμόδιας 

 
β. Ανωτέρα βία, εξαιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία υλικού 

μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

 
 
 

παρακάτω: 
γ. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 

 

(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

 
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο 

του προμηθευτή. 
 

(3) Πλημμύρα. 
 

(4) Σεισμός. 
 

(5) Πόλεμος. 
 

(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο, και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή από τον 
κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

 
(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

 
(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

 
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
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ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή τις 
εργάσιμες και μη  ημέρες και ώρες,  στις Μονάδες της Προσθήκης «2/Β» των 
παρόντων ειδικών όρων, χωρίς καμιά επιβάρυνση. Κατά την παράδοση των 
εμπορευμάτων θα εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον προμηθευτή. Μαζί με το 
δελτίο αποστολής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στη 
Μονάδα δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης οπωροκηπευτικών της Δνσης Εμπορίου 
της Νομαρχίας Μαγνησίας της ημέρας παράδοσης των προϊόντων. 

 
2. Ο προμηθευτής αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την Υπηρεσία 

χρονικούς προσδιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή 
και έξοδο του από τα Στρατόπεδα. Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει δύο (2) 
πρόσφατες φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται στη Μονάδα για τη 
μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. 

 
3. Ο ανεφοδιασμός των Μονάδων και η αντικατάσταση των προϊόντων 

από τον προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση τους. 
 

4. Ο προμηθευτής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 

α. Η μεταφορά των υλικών πρέπει να εξασφαλίζεται από την κάθε 
μορφής ρύπανση με μέριμνα του προμηθευτή και να γίνεται μέσα σε καθαρά και 
προστατευόμενα κουτιά ή σε παρόμοιες συσκευασίες. Επίσης και ο χώρος 
τοποθετήσεως των υλικών, στα μέσα μεταφοράς, πρέπει να διατηρείται καθαρός 
και να πληρούνται πάντοτε οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και μεταφοράς αυτών. 

 
β. Ο προμηθευτής πρέπει  να τηρεί επακριβώς τις αγορανομικές 

διατάξεις της Υ.Δ.Αιβ/8577/83 και να δέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο τον 
υγειονομικό έλεγχο και τη διενέργεια των απαραιτήτων δειγματοληψιών από τα 
αρμόδια όργανα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 

 
γ. Η αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων θα 

βαρύνει τον προμηθευτή. 
 

5. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την εμφάνιση του προσωπικού καθώς 
επίσης και για τη συμπεριφορά αυτού η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα άψογη και 
διακριτική κατά τις συναλλαγές του με το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό. 

 
6. Τα είδη συσκευασίας (τσάντες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, κλπ) 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

7. Ο μειοδότης υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό που θα 
εργασθεί στην επιχείρησή του για τα παραπάνω άρθρα και τις υποχρεώσεις που 

ΑΔΑ: 687Ρ6-Ι3Ο
18PROC002655740 2018-02-12



Β- 10  
 
 
 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, προς άρση παρανοήσεων και 
παρεξηγήσεων από μέρους τους. 

 
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδίδει τα είδη με 

ειδικό η κατάλληλα διασκευασμένο δικό του μέσον το οποίο πρέπει : 
 

α. Να πληροί τους υγειονομικούς όρους και κανόνες. 
 

β. Να εξασφαλίσει προστασία από τις ηλιακές  ακτίνες  και  κάθε 
είδους ρύπανση. 

 
γ. Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 

δ. Να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ψύξη. 

9. Πλέον των παραπάνω ο προμηθευτής οφείλει: 
 

α.  Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το μέγεθος μέσα σε 
24 ώρες από την ειδοποίηση του. 

 
β. Να παραλαμβάνει οποιοδήποτε είδος επιστραφεί λόγω λήξης του 

ορίου εγγυήσεως του ή μη καταναλώσεως του. 
 

γ. Να παραδίδει τα προϊόντα του σε συσκευασία που θα είναι κατ’ 
αρχήν η προβλεπομένη από τον κώδικα τροφίμων και των ειδικών όρων του 
παρόντος διαγωνισμού. 

 
10. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται 

από τον αντιπρόσωπο της μονάδας (αξιωματικό), με τη παρουσία του προμηθευτή 
η του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού. Ο αγοραστής μπορεί με 
όργανα του να επισκέπτεται και να ελέγχει τους χώρους πώλησης των προϊόντων 
από πλευράς υγειονομικής καταστάσεως. 

 
11. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω 

τρόπους αθροιστικά η διαζευκτικά : 
 

α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

β. Με εργαστηριακή εξέταση. 

γ. Με πρακτική δοκιμή . 
 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, 
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο 
τρόπο, κατά την κτίση της επιτροπής παραλαβής. 

 
12. Τυχόν δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση πραγματοποιείται από 

τριμελή επιτροπή, παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, ενώ η 
αξία των δειγμάτων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
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13. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, ενώ τα παραληφθέντα προϊόντα είναι σύμφωνα με του όρους και τις 
προδιαγραφές της σύμβασης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συντάσσει πρωτόκολλο 
απορρίψεως, αφού αποφασίσει με πλειοψηφία περί απορρίψεως μέρους ή όλων 
των συμβατικών ειδών. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απορρίψεως υπογράφεται 
από την επιτροπή παραλαβής και υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από τον 
παριστάμενο αντιπρόσωπό του. Τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του 
αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 

 
14. Το πρωτόκολλο απορρίψεως αποστέλλεται στον αγοραστή που 

διενεργεί τον διαγωνισμό για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 6 και 
αντίγραφα αυτών στον προμηθευτή. 

 
15. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη έχει 

ελλείψεις που του παραγγέλθηκαν του επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15. 
 

16. Οι ανάγκες των Μονάδων θα γνωστοποιούνται στον προμηθευτή 
τουλάχιστον προ 24ώρου για την εξασφάλιση από αυτόν των αναγκαιουσών 
ποσοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

1. Αναπροσαρμογή του ποσοστού έκπτωσης κατά το χρονικό διάστημα 
που θα ισχύει η σύμβαση δεν γίνεται δεκτή. 

 
2. Τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και τις συνημμένες προδιαγραφές της σύμβασης. 
 

3. Οι Περιγραφές- Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών φαίνονται 
στην Προσθήκη «3/Β». 

 
4. Όλοι οι όροι των Προδιαγραφών είναι απαράβατοι όροι και η 

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς, συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

                                               ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Η Υπηρεσία μπορεί με όργανά της να επισκέπτεται και να ελέγχει τους 
χώρους και τις συνθήκες παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των 
προϊόντων καθώς και τα μέσα μεταφοράς, από πλευράς υγειονομικής 
καταστάσεως. 

 
2. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω 

τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά: 
 

α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

β. Με εργαστηριακή εξέταση. 
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γ. Με πρακτική δοκιμή. 
 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, 
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο 
τρόπο, κατά την κτίση της επιτροπής παραλαβής. 

 
3. Οι δειγματοληψίες διαρκούσης της σύμβασης, πραγματοποιούνται 

παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου αντιπροσώπου του, ενώ η αξία των 
δειγμάτων καθώς και το κόστος των εργαστηριακών, μικροβιολογικών, χημικών ή 
ιστολογικών εξετάσεων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Το πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας υπογράφεται από την επιτροπή δειγματοληψίας και υποχρεωτικά 
από τον προμηθευτή ή από παριστάμενο αντιπρόσωπό του. Η τυχόν άρνηση του 
προμηθευτή ή τον αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, 
αναγράφεται σ' αυτό. 

 
4. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης όταν αποφασίσει με 

πλειοψηφία για την απόρριψη μέρους ή όλων των συμβατικών ειδών. Το 
πρωτόκολλο απορρίψεως υπογράφεται από την επιτροπή παραλαβής και 
υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από παριστάμενο αντιπρόσωπό του. Η τυχόν 
άρνηση του προμηθευτή  ή τον αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο, αναγράφεται σ' αυτό. 

 
5. Τα πρωτόκολλα απορρίψεως αποστέλλονται στην Υπηρεσία που 

διενήργησε τον διαγωνισμό και αντίγραφα αυτών στον προμηθευτή. 
 

6. Σε περίπτωση απόρριψης όλων ή μέρους των συμβατικών προϊόντων, 
ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως την απορριφθείσα 
ποσότητα με άλλη, η οποία να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

 
7. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη ή 

επανειλημμένα έχει ελλείψεις σε είδη που του παραγγέλθηκαν, του επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του Άρθρου 15. 

 
8. Υπόψη του προμηθευτή ότι, η παράδοση των ειδών θα 

πραγματοποιείται κατά βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις Μονάδες, 
ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η παραλαβή από την προς τούτο 
συγκροτούμενη σχετική επιτροπή. 

 
9. Η συσκευασία των ειδών θα είναι κατ’ αρχήν η προβλεπομένη από τον 

Κώδικα Τροφίμων και των Ειδικών Όρων του παρόντος διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- ΚΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 

1. Τα είδη παραδίδονται συσκευασμένα όπως προβλέπεται (τελάρα - 
κλούβες- σακούλες κ.λ.π.) και όχι χύμα. Τα είδη συσκευασίας θα χρεώνονται από 
τον προμηθευτή στις παραλαμβάνουσες Μονάδες. 
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2. Τα κενά συσκευασίας θα συγκεντρώνονται από τις Μονάδες και θα 
επιστρέφονται στον προμηθευτή με την επόμενη δοσοληψία. 

 
3. Σε περίπτωση που κάποια Μονάδα προκαλέσει φθορά πέραν του 

φυσιολογικού ή απολέσει αυτά, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να καταβάλει 
στον προμηθευτή το αντίτιμο αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΕΤΕΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ 
 

1. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
των Δκτών των Μονάδων της Προσθήκης «2/Β». 

 
2. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης θα τηρείται στo 505 ΤΠΝ/4οΓρ. και θα 

επιστρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή. 
 

3. Για το χρονικό διάστημα από έναρξη μέχρι τη λήξη ουδεμία ανατίμηση 
του ποσοστού έκπτωσης θα γίνει δεκτή από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 

 
4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εκχώρηση από τους προμηθευτές δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων σε τρίτους. Τυχόν εκχώρηση των δικαιωμάτων αποτελεί κύριο λόγο 
κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου. 

 
5. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση τα γενικά και ειδικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών που επισυνάπτονται. 
 

6. Οι μειοδότες αναγράφουν απαραίτητα στις προσφορές τους, ότι τα 
προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους των προδιαγραφών. 

 
7. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος παρουσιάζει αποκλίσεις ή 

διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα, αυτές πρέπει να αναφέρονται 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και με λεπτομέρειες στις προσφορές. 

 
8. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να παρακολουθεί τη 

διαδικασία παρασκευής των προϊόντων, στα εργαστήρια του προμηθευτή, προς 
διαπίστωση των υγειονομικών κανόνων, της υγιεινής επεξεργασίας και 
εναποθήκευσης των προοριζομένων για την υπηρεσία προϊόντων, την κατάσταση 
και το είδος της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ OΡΟΙ 
 

Εφόσον η Υπηρεσία κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ότι, ο διαγωνισμός είναι 
ασύμφορος, έχει την απόλυτη ευχέρεια επανάληψης ή και ματαίωσής του, με 
σκοπό τη διενέργεια αυτού με διαφορετικές προϋποθέσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Β- 14  
 
 
 

Η Υπηρεσία δύναται, μονομερώς, να λύσει την υπογραφείσα σύμβαση 
σε περίπτωση διάλυσης του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου, σύμφωνα με το (στ) 
σχετικό. 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Ιωάννης Κορέλης 
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς 

 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

«1» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«2» Πίνακας Μονάδων που θα Προμηθεύονται Οπωρολαχανικά 
«3» Πίνακας Οπωρολαχανικών για Προμήθεια 
«4» Προδιαγραφές Νωπών Οπωρολαχανικών 
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32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Φεβ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.600.163/4/2626/Σ.395 

 

Β-1-1 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο υπογεγραμμένος…………………………..(Ονοματεπώνυμο) του 

(Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθμός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα 
Εταιρείας) σας γνωρίζω τα παρακάτω: 

 
α. Έλαβα γνώση των γενικών και ειδικών όρων των συμφωνιών και 

της διακήρυξης, τους οποίους τους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των 
διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς. 

 
β. Προσφέρω κατά είδος τις εκπτώσεις που αναγράφονται δίπλα στο 

κάθε ένα είδος, με βάση τη μέση τιμή του ημερήσιου δελτίου τιμών χονδρικής 
πώλησης οπωρολαχανικών της Δνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Μαγνησίας, 
όπως παρακάτω: 

 

 
α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

 

1. 
 

Λαχανικά – Οπώρες  

 
 
 

…../…../2018 
 
 
 

(Υπογραφή) 
Σφραγίδα της Εταιρείας 

 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Νικόλαος Σοφικίτης 
Δντης 4ου ΕΓ 
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32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Φεβ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.600.163/4/2626/Σ.395 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Β-2-2 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

α/α ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. 505 ΤΠΖΝ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» ΒΟΛΟΣ  

 
Η παράδοση των 
προϊόντων θα 
πραγματοποιείται 
στις έδρες των 
Μονάδων με μέριμνα                  
του 
προμηθευ
τή. 

2. 521 ΤΠΖΝ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» ΒΟΛΟΣ 
3. 304 ΠΕΒ «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

»
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

4. 307 ΠΕΒ «ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 
5. 1ο ΤΥΑΔ «ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 
6. ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ ΜΑΛΑΚΙ 

7. ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ 
ΝΕΡΩΝ 

ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ 
ΝΕΡΩΝ 

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 

8. ΛΑΦ ΒΟΛΟΥ ΛΑΦ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 

9. ΛΑΦ 
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 

«ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ  

10. ΣΠΒ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» ΒΟΛΟΣ  
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Νικόλαος Σοφικίτης 
Δντης 4ου ΕΓ 
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32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
 08 Φεβ 18 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.600.163/4/2626/Σ.395 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Β-3-3 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

α/α ΕΙΔΟΣ (Λαχανικά) α/α ΕΙΔΟΣ (Οπώρες) 
1. Φασολάκια 1. Πορτοκάλια 
2. Μελιτζάνες 2. Μανταρίνια 
3. Μπάμιες 3. Μήλα 
4. Κολοκυθάκια 4. Σταφύλια 
5. Παντζάρια 5. Αχλάδια 
6. Ραδίκια 6. Μπανάνες 
7. Κουνουπίδια 7. Καρπούζια 
8. Πατάτες 8. Πεπόνια 
9. Σέλινο 9. Ροδάκινα 
10. Μαϊντανός 10. Νεκταρίνια 
11. Πιπεριές 11. Κεράσια 
12. Αγγούρια 12. Λεμόνια 
13. Τομάτες 13. Φράουλες 
14. Καρότα   
15. Άνηθος   
16. Σπανάκια   
17. Κρεμμύδια   
18. Σκόρδα   
19. Πράσα   
20. Λάχανα   
21. Μαρούλια   
22. Άγρια Χόρτα   
23. Μπιζέλια   
24. Κουκιά   
25. Αγκινάρες   
26. Αντίδια   

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Είναι δυνατόν αναλόγως εποχής να ζητηθούν και άλλα είδη. 
2. Προσφορά για μεμονωμένο είδος δεν θα γίνεται αποδεκτή 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Νικόλαος Σοφικίτης 
Δντης 4ου ΕΓ 
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Β-4-1  
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
ΔΓΗ Φ.600.163/4/2626/Σ.395 

32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
08  Φεβ 18

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 

ΕΚΔΟΣΗ 
 

ΕΙΔΟΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΟΥ 

1 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΦΑΣΟΛΙA (ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ) 
2 ΠΓΕΣ-ΝΤ-435 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΗ ΤΟΜΑΤΑ 
3 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙA 
4 ΠΓΕΣ-ΝΜΡ-451 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΜΑΡΟΥΛΙA, ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΤΙΔΙA, 

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙA 
5 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΣΠΑΝΑΚΙΑ 
6 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΣΕΛΙΝΑ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ 
7 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΠΡΑΣΑ 
8 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΕΣ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ 
9 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΣΦΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΑ 

10 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΣΚΟΡΔΑ 
11 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΕΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
12 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΡΑΔΙΚΙΑ WITLOOF 
13 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΚΑΡΟΤΑ 
14 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΝΩΠΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
15 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΞΕΡΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 
16 ΠΓΕΣ-ΝΣΤ-465 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
17 ΠΓΕΣ-ΝΑΧ-439 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΑΧΛΑΔΙΑ 
18 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΒΕΡΙΚΟΚΑ 
19 ΠΓΕΣ-ΝΕΣ-442 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
20 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΚΕΡΑΣΙΑ. 
21 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 
22 ΠΓΕΣ-ΝΜΗ-453 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΜΗΛΑ 
23 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΜΠΑΝΑΝΕΣ 
24 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΠΕΠΟΝΙΑ 
25 ΠΓΕΣ-ΝΡΝ-460 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΡΟΔΑΚΙΝΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 
26 ΠΓΕΣ-ΝΦΡ-467 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΦΡΑΟΥΛΕΣ 
27 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 
28 ΠΓΕΣ-ΝΠΓ-457 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΛΥΚΙΕΣ 
29 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 
30 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΠΑΤΑΤΕΣ 

 

Παρατήρηση 
 

Τα λοιπά οπωρολαχανικά που δεν περιγράφονται στις παραπάνω 
προδιαγραφές της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα  πρέπει να  έχουν 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες που προσδιορίζουν το είδος και την ποιότητα, ήτοι: 
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./. 

 

 

 
 
 

α. Να έχουν φυσιολογική ωρίμανση. 
 

β. Να μην έχουν προσβληθεί από μύκητες. 
 

γ. Να μην είναι τεχνητά υγραθέντα (Δεν περιλαμβάνεται το 
πλύσιμο το οποίο είναι συνηθισμένο ως μέρος της διαδικασίας μεταποίησης). 

 
δ. Να  είναι  ομοειδή  ως  προς  το  είδος  και  την  ποικιλία,  η  

οποία  θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο ράφι πώλησης του ΣΠΒ, αλλά και στα 
τιμολόγια. 

 
ε. Να είναι νωπά ως προς την εμφάνιση.  

στ. Να μην έχουν προσβληθεί από χαλάζι. 

ζ. Να μην έχουν ξένες ουσίες και οσμές ή γεύσεις. 

η. Να μην έχουν προσβληθεί από παγετό. 

θ. Να μην έχουν προσβληθεί από έντομα.  

ι. Να μην είναι ρυπαρά. 

  
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Νικόλαος Σοφικίτης 
Δντης 4ου ΕΓ 
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Γ-1  

 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/4/2626/Σ.395 

32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
«ΜΟΡΑΒΑΣ» 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
08  Φεβ 18 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …/2018 
 

1. Αντικείμενο Σύμβασης: Προμήθεια οπωρολαχανικών, για κάλυψη 
αναγκών των Μονάδων του Νομού Μαγνησίας, όπως αυτές περιγράφονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης. 

 
2. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ………………….2018. 

 
3. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Γραφείο Δκτή 505  ΤΠΖΝ, Στρδο 

«ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ.Ν», Ν. Ιωνία Βόλου. 
 

4. Συμβαλλόμενοι : 
 

α. Ο Ανχης (ΠΖ) Βλάσιος Μακρής, Δκτής 505 ΤΠΖΝ, ως 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της …………………………δγής. 

 
β. Ο ………..………....................................................................... ως 

εκπρόσωπος της ...........................……................................................ δυνάμει του 
με αριθμ. Πρωτοκόλλου της 
..……………………./………………………../…………………………..πιστοποιητικού 
του......................................................επιμελητηρίου ……………………………….… 
................................................ 

 
5. Η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ με τη ………………………………. δγή κατακύρωσε 

στον προμηθευτή ……………………………………, την προμήθεια 
οπωρολαχανικών για κάλυψη αναγκών των Μονάδων του νομού  Μαγνησίας, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 με ποσοστό…………… επί τις εκατό (%) 
έκπτωσης επί της μέσης τιμής του ημερήσιου δελτίου τιμών λιανικής πώλησης 
οπωρολαχανικών της Δνσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

 
6. Ύστερα από τα ανωτέρω ο Ανχης (ΠΖ) Βλάσιος Μακρής, με την 

ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α, και που στο εξής θα ονομάζεται για 
συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια οπωρολαχανικών για κάλυψη  
αναγκών  των  Μονάδων  του  νομού  Μαγνησίας,  στον  προμηθευτή 
……………………………. και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο
 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 
 

1. Οι Μονάδες που θα προμηθεύονται οπωρολαχανικά είναι: 
 

α/α ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. 505 ΤΠΖΝ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» ΒΟΛΟΣ  

 
Η παράδοση των 
προϊόντων θα 
πραγματοποιείται 
στις έδρες των 
Μονάδων με μέριμνα                  
του 
προμηθευ
τή. 

2. 521 ΤΠΖΝ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» ΒΟΛΟΣ 
3. 304 ΠΕΒ «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

»
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

4. 307 ΠΕΒ «ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 
5. 1ο ΤΥΑΔ «ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 
6. ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ ΚΑΑΥ ΜΑΛΑΚΙ ΜΑΛΑΚΙ 

7. ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ 
ΝΕΡΩΝ 

ΚΑΑΥ ΚΑΛΩΝ 
ΝΕΡΩΝ 

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 

8. ΛΑΦ ΒΟΛΟΥ ΛΑΦ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 

9. ΛΑΦ 
ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 

«ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ  

10. ΣΠΒ «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» ΒΟΛΟΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
 

1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο, ήτοι: από ……….. 2018 
μέχρι     ………2019. 

 
2. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την ισχύ 

της σύμβασης για δύο (2) εξάμηνα με τους αυτούς όρους και τιμές.  
 

3. Παράλληλα με το δικαίωμα παράτασης, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, 
χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος υπέρ του προμηθευτή, καταργήσεως 
του ως άνω δικαιώματος της παρατάσεως, μερικώς ή ολικώς (1 έως 2 εξάμηνα) 
και να προβεί σε νέο διαγωνισμό προς ανάδειξη νέου προμηθευτή, για το μετά τη 
λήξη της σύμβασης χρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 

1. Ο προμηθευτής κατέθεσε κατά την υπογραφή της παρούσης 
σύμβασης στο 505 ΤΠΖΝ/4ο Γραφείο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης,     της     ………………………………….      Τράπεζας     με     αριθμό 
……………………………… ,  ημερομηνία εκδόσεως …………..……..  και ύψους 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (2.546,19 
€), για την προμήθεια των κατακυρωθέντων ειδών για την κάλυψη αναγκών 
Μονάδων Ν. Μαγνησίας. 

 
 
 

ΑΔΑ: 687Ρ6-Ι3Ο
18PROC002655740 2018-02-12



Γ-3  
 
2. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται τριάντα (30) ημέρες μετά την 

λήξη της σύμβασης και αφού τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες που απορρέουν 
από τις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 
 

1. Ο ανεφοδιασμός των Μονάδων θα γίνεται από τον προμηθευτή τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Μονάδες του άρθρου  1  της  παρούσας, χωρίς 
καμιά επιβάρυνση. 

 
2. Ο προμηθευτής αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη Υπηρεσία 

χρονικούς προσδιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο , παραμονή και 
έξοδο του από τα Στρατόπεδα. Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει δύο (2) 
πρόσφατες φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται στη Μονάδα για την 
μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου. 

 
3. Ο ανεφοδιασμός των Μονάδων και η αντικατάσταση των προϊόντων από 

τον προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από συνεννόηση τους. 
 

4. Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των ειδών που θα 
προμηθεύονται και του καθορισμού των παραγγελλομένων ποσοτήτων και σε 
καμιά περίπτωση ο προμηθευτής δεν δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για 
υποχρεωτική διάθεση των προσφερομένων ειδών που εκείνος προσφέρει ή έχει στη 
διάθεση του. Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις είναι αποδεκτή κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας η μη ικανοποίηση των αναγκών των Μονάδων όταν πρόκειται για 
κάποιο είδος εκτός εποχής. 

 
5. Ο προμηθευτής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
α. Η μεταφορά των υλικών πρέπει να εξασφαλίζεται από την κάθε 

μορφή ρύπανσης με μέριμνα του προμηθευτή και να γίνεται μέσα σε καθαρά και 
προστατευόμενα κουτιά ή σε παρόμοιες συσκευασίες. Επίσης και ο χώρος 
τοποθετήσεως των υλικών, στα μέσα μεταφοράς, πρέπει να διατηρείται καθαρός και 
να πληρούνται πάντοτε οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και μεταφοράς αυτών. 

 
β. Η αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων θα βαρύνει 

τον προμηθευτή. 
 

6. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την εμφάνιση του προσωπικού καθώς 
επίσης και για τη συμπεριφορά αυτού η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα άψογη και 
διακριτική κατά τις συναλλαγές του με το εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό. 

 
7. Τα είδη συσκευασίας (τσάντες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, κλπ) 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό που θα 
εργασθεί στην επιχείρηση του για τα παραπάνω άρθρα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, προς άρση παρανοήσεων και 
παρεξηγήσεων από μέρους τους. 

 
9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδίδει τα είδη με 

ειδικό η κατάλληλα διασκευασμένο δικό του μέσο, το οποίο πρέπει : 
 

α. Να πληροί τους υγειονομικούς όρους και κανόνες. 
 

β. Να  εξασφαλίζει  προστασία  από  τις  ηλιακές  ακτίνες  και  κάθε 
είδους ρύπανση. 

 
γ. Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 

δ. Να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ψύξη. 

10. Πλέον των παραπάνω ο προμηθευτής οφείλει: 
 

α. Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το μέγεθος μέσα σε 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ειδοποίηση του. 

 
β. Να παραλαμβάνει οποιοδήποτε είδος επιστραφεί λόγω λήξης του 

ορίου εγγυήσεως του ή μη κατανάλωσής του. 
 

γ. Να παραδίδει τα προϊόντά του σε συσκευασία που να είναι η 
προβλεπομένη από τον κώδικα τροφίμων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ– ΠΟΙΟΤΙΚΗ- ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται 
από τον αντιπρόσωπο της μονάδας (Αξιωματικό), με τη παρουσία του 
προμηθευτή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτού. Ο αγοραστής 
μπορεί με όργανα του να επισκέπτεται και να ελέγχει τους χώρους πώλησης των 
προϊόντων από πλευράς υγειονομικής καταστάσεως. 

 
2. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω 

τρόπους αθροιστικά η διαζευκτικά : 
 

α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

β. Με εργαστηριακή εξέταση. 

γ. Με πρακτική δοκιμή . 
 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, 
ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο 
τρόπο, κατά την κτίση της επιτροπής παραλαβής. 
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3. Τυχόν δειγματοληψία για εργαστηριακή εξέταση πραγματοποιείται από 
τριμελή επιτροπή, παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, ενώ η 
αξία των δειγμάτων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

 
Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, ενώ τα παραληφθέντα προϊόντα είναι σύμφωνα με του όρους και τις 
προδιαγραφές της σύμβασης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συντάσσει πρωτόκολλο 
απορρίψεως, αφού αποφασίσει με πλειοψηφία περί απορρίψεως μέρους ή όλων 
των συμβατικών ειδών. Το πρωτόκολλο παραλαβής ή απορρίψεως υπογράφεται 
από την επιτροπή παραλαβής και υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ή από τον 
παριστάμενο αντιπρόσωπό του. Τυχόν άρνηση του προμηθευτή ή του 
αντιπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό. 

 
4. Το πρωτόκολλο απορρίψης αποστέλλεται στον αγοραστή που 

διενεργεί τον διαγωνισμό για περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 6 και 
αντίγραφα αυτών στον προμηθευτή. 

 
5. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη έχει 

ελλείψεις που του παραγγέλθηκαν του επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 
του Παραρτήματος «Β» (Ειδικοί Όροι). 

 
6. Οι ανάγκες των Μονάδων θα γνωστοποιούνται στον προμηθευτή 

τουλάχιστον προ 24ώρου για την εξασφάλιση από αυτόν των αναγκαιουσών 
ποσοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 

ΠΛΗΡΩΜΗ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
 

1. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€), με μετρητά ή με επιταγή από το 
ΣΠ Βόλου εντός σαρανταπέντε (45) ημέρών. Ο προμηθευτής θα προσέρχεται για 
την πληρωμή, βάσει των τιμολογίων στα οποία θα είναι καταχωρημένες 
συγκεντρωτικά οι ποσότητες των παραδοθέντων ειδών από τα δελτία αποστολής. 
Η τιμή κτήσεως θα προσαυξάνεται με 10% υπέρ του ΣΠ Βόλου (κέρδος 
πρατηρίου)
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2. Η εξόφληση θα γίνεται τοις μετρητοίς και θα παρακρατείται 4% για τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας (δηλ. μείον 
ΦΠΑ). 

 
3. Ο προμηθευτής υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου 

και θεωρημένου από την εφορία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη 
λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή. Τα σχετικά τιμολόγια πώλησης να είναι 
θεωρημένα για το κανονικό των τιμών από τη Δνση Εμπορίου της Νομαρχίας 
Μαγνησίας. 

 
4. Προκαταβολή δεν δίνεται για κανένα λόγο. 

 
5. Τα εκδιδόμενα τιμολόγια «επί πιστώσει» ή δελτία αποστολής θα 

πρέπει να προσκομίζονται οπωσδήποτε με την παράδοση των εμπορευμάτων 
στον αρμόδιο διαχειριστή, για τη λογιστική τακτοποίηση των Μονάδων. 

 
6. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η 

προσκόμιση, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500€) και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό 
πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€). Η μη προσκόμιση των ανωτέρω 
δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης. 

 
7. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με: 

 

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις Μονάδες του Ν. Μαγνησίας. 

 
β. Την αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την 

υπηρεσία καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
 
 

κλπ. 
γ. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων 

 
δ. Το  ανάλογο  χαρτόσημο  τιμολογίου  που  προβλέπεται  από  τις 

σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύμφωνα με όσα έχουν κανονιστεί. 
 

ε. Με το φόρο εισοδήματος 4% (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας 
των προϊόντων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 
 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και των  τυχόν 
παρατάσεών της, αιτήσεις αναπροσαρμογής τιμών δεν θα γίνουν δεκτές για 
οποιοδήποτε λόγο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα 
παραλείψει να χορηγήσει στον προβλεπόμενο χρόνο τα προϊόντα ή χορηγήσει 
αυτά με καθυστέρηση ή δεν έχει  τα αντίστοιχα προϊόντα, η Μονάδα έχει  το 
δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβών, να 
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προβεί στην αγορά των αντίστοιχων προϊόντων από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε 
η τυχόν επιπλέον διάφορα τιμής μεταξύ της συμβατικής και αυτής του ελεύθερου 
εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε με την αιτία αυτή, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζεται σε βάρος του με σχετική απόφαση 
της 32 ΤΑΞΠΖΝ και βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής, στο οποίο 
θα αναφέρονται οι σχετικές ελλείψεις του προμηθευτή και θα προσυπογράφει ο 
προμηθευτής ή ο παρευρισκόμενος αντιπρόσωπος του υποχρεωτικά. 

 
2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις καθυστερήσεων, 

ελλείψεων, κακής ποιότητας και γενικά σε κάθε παρέκκλιση από τα άρθρα της 
παρούσας σύμβασης, είναι: 

 
α. Για πρώτη φορά, πρόστιμο 25% επί του ύψους της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

β. Για δεύτερη φορά, πρόστιμο 30% επί του ύψους της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 
 

αυτού, ήτοι: 
γ. Τρίτη φορά, λύεται οριστικά η σύμβαση με συνέπεια την έκπτωση 

 
(1) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης ύψους δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.870,00 €), για την 
προμήθεια των Μονάδων Ν. Μαγνησίας υπέρ του Μ.Τ.Σ. 

 
(2) Προμήθεια του είδους: 

 
 
 

διαγωνισμό. 
(α) Από  τον  επόμενο  μειοδότη  που  έλαβε  μέρος  στο 

 
(β) Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού (εξαιρουμένου 

του εκπτώτου), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με καταλογισμό σε βάρος 
του εκπτώτου της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς τιμής προμήθειας του είδους. 

 
3. Επί των παραπάνω κυρώσεων ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να 

προσφύγει σε κανένα ένδικο μέσο, εκτός από την περίπτωση ποιοτικής 
απόρριψης των προϊόντων, οπότε και έχει το δικαίωμα εντός δύο (2) ημερών να 
αιτηθεί την επανεξέταση από τα αρμόδια κρατικά όργανα. 

 
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά τη γνωστοποίηση της επιβολής 

προστίμου, να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 
στο ΣΠ Βόλου και να προσκομίσει στην 32 ΤΑΞ ΠZΝ αντίγραφο της κατάθεσης, 
για περαιτέρω συνέχιση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του 
προστίμου εντός είκοσι (20) ημερών η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη 
σύμβαση, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να καταπέσει υπέρ Μ.Τ.Σ. η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

 
5. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 

Υπηρεσίας σε θετική και αποθετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα 
εξαιτίας της αδυναμίας του προμηθευτή να τηρήσει τους όρους της συμβάσεως. 

 
6. Σε περίπτωση απόρριψης όλων ή μέρους των συμβατικών προϊόντων, 
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ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως την απορριφθείσα 
ποσότητα με άλλη, η οποία να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

 
7. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα απορριφθέντα είδη ή 

επανειλημμένα έχει ελλείψεις σε είδη που του παραγγέλθηκαν, του επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του Άρθρου 7. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ– ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης των 
προϊόντων μέσα στον συμβατικό χρόνο ή αντικατάστασης απορριφθέντων 
προϊόντων. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

 
α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται διακοπή των εργασιών 

του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 
 
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή το εργοστάσιο του 

προμηθευτή. 
 

γ. Πλημμύρα.  
 

δ. 
 

Σεισμός.     

 

ε. 
 

Πόλεμος.     

 

στ. 
 

Διακοπή 
 

παροχής ηλεκτρικού 
 

ρεύματος ή 
 

βλάβη 
 

των 
μηχανημάτων που έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφ’ όσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωση τους, ενώ στην 
περίπτωση που διαρκούν, ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην ίδια 
προθεσμία την  έναρξη και την λήξη τους, και να βεβαιωθούν  από αρμόδια 
Αρχή. Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός εφόσον 
ο προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλο καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες 
που επικαλέσθηκε αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

1. Ο προμηθευτής που θέλει να επιλύσει θέματα διαδικασίας προμήθειας, 
ποιότητας, παράπονα κλπ. να επικοινωνεί με το 505 ΤΠΖΝ/4ο Γραφείο και πάντα 
εγγράφως. 

 
                2.      ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ κάθε τηλεφωνική ή προφορική επαφή με 
αντιπροσώπους Μονάδων, για την επίλυση παρομοίων περιπτώσεων
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί μονομερώς από την Υπηρεσία, σε 
περίπτωση διάλυσης του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου, σύμφωνα με την 
Φ.449.4/65/734047/Σ.1335/20 Αυγ 10/ΓΕΣ/ΔΕΜ/4ο ΕΓ. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εκχώρηση θα αποτελεί 
κύριο λόγο κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου. 

 
2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης ή 

παραγγελίας των προμηθειών Ε.Δ. λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία 
προβλέπεται τέτοιου  είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής που 
διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 

 
 
 
 

γ. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα και μετά την ανάγνωσή της 
υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα 
κρατήθηκε από το 505 ΤΠΖΝ/4ο Γραφείο και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής, αφού 
πρώτα θεωρήθηκαν από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ. 

 
 

3. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου των Ε.Δ. των οργανισμών και των εκμεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων 
Δυνάμεων που προκύπτουν από κάθε αιτία επειδή δεν εφαρμόσθηκαν οι όροι 
συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται από όσα το δημόσιο οφείλει στον 
προμηθευτή για οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. 

 
4. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που 

θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών κλπ. και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
στην ποιότητα, στην τιμή και στον χρόνο παράδοσης των ειδών 

 
5. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών 

–  ειδικών  όρων  του  διενεργηθέντος  διαγωνισμού,  τους  οποίους  θα  τηρεί και 
εφαρμόζει επακριβώς. 

 
6. Η παρούσα σύμβαση : 

 
 
 

σήμερα. 
α. Διέπεται από το Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και 
με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη - προσφορά - γενικοί και ειδικοί όροι 
συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά 
και από τους δύο συμβαλλομένους. 
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Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
Ο Δκτής του 505 ΤΠΖΝ 

- Ο – 
Προμηθευτής 

 
(Υπογραφή 

ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 
σφραγίδα της εταιρείας) 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

«Α»   Κατάσταση προς Προμήθεια Οπωρολαχανικών 
«Β»   Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οπωρολαχανικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……/2018 

505 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
    Φεβ 18 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 

 

α/α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Μαρούλια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2β ΠΓΕΣ-ΝΜΡ-451 ΕΚ1 

2 Λάχανα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2β ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

3 Αντίδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2γ ΠΓΕΣ-ΝΜΡ-451 ΕΚ1 

4 Σπανάκια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2δ ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

5 Παντζάρια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ε ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

6 Σέλινα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2στ ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

7 Καρότα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ζ ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

8 Πράσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2η ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

9 Κρεμμύδια ξερά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2θ ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

10 Σκόρδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ι ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 
 

11 Νωπά Φασόλια 
(Φασολάκια) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ια 

 
ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

12 Πιπεριές Γλυκές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ιβ ΠΓΕΣ-ΝΠΓ 457 ΕΚ2 

13 Αγγούρια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ιγ ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

14 Ντομάτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ιδ ΠΓΕΣ-ΝΤ-435 ΕΚ1 

15 Μελιτζάνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ιε ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

16 Κολοκυθάκια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ιστ ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

17 Λεμόνια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Α2ιζ ΠΓΕΣ-ΝΕΣ 442 ΕΚ1 

18 ΠΑΤΑΤΕΣ Πατάτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Β ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

19  
 
 
 
 
 
 

ΦΡΟΥΤΑ 

Βερίκοκα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ1 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

20 Ροδάκινα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ2 ΠΓΕΣ-ΝΡΝ-460 ΕΚ2 

21 Μήλα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ3 ΠΓΕΣ-ΝΜΗ-453 ΕΚ2 
22 Πορτοκάλια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ4 ΠΓΕΣ-ΝΕΣ-442 ΕΚ1 
23 Μπανάνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ5 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

 
24 Σταφύλια 

επιτραπέζια 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ6 

 
ΠΓΕΣ- ΝΣΤ-465 ΕΚ1 

25 Καρπούζια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ7 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 
26 Πεπόνια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ8 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 
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27  Φράουλες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ9 ΠΓΕΣ-ΝΦΡ-467 ΕΚ1 
28  

 
ΦΡΟΥΤΑ 

Κεράσια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ10 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ 494 ΕΚ1 

29 Αχλάδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ11 ΠΓΕΣ-ΝΑΧ-439 ΕΚ1 

30 Μανταρίνια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» παρ. Γ12 ΠΓΕΣ-ΝΕΣ-442 ΕΚ1 
 

Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
Ο Δκτής του 505 ΤΠΖΝ 

- Ο – 
Προμηθευτής 

 
(Υπογραφή 

ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 
σφραγίδα της εταιρείας) 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……/2018 

505 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
    Φεβ 18 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Α. ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 
Σαν λαχανικά, που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, εννοούνται τα 

εξής: Μαρούλια, αντίδια, σπανάκια, αγκινάρες, κουκιά, μπιζέλια, κουνουπίδια, 
ντομάτες, λάχανα, σέλινα, πράσα, καρότα, παντζάρια, κρεμμύδια-σκόρδα ξερά. 

 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 
Τα λαχανικά πρέπει να είναι : 

 
α. Νωπά, ακέραια και χωρίς κακώσεις. 

 
β. Υγιή. Να μην παρουσιάζουν ίχνη ασθενειών, σκουλήκια και λοιπά 

ζωικά παράσιτα. 
 

γ. Απόλυτα καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες ύλες, χώματα, άμμο, 
υπολείμματα από λιπάσματα και φυτοφάρμακα. (Η χρήση των τελευταίων 
απαγορεύεται να είναι πρόσφατη). 

 
δ. Απαλλαγμένα από ξένες οσμές και γεύσεις. 

ε. Κανονικής εξωτερικής υγρασίας. 

στ.  Καλής εμφάνισης και καλής ανάπτυξης. 
 

2. Ειδικά – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 
 

Ανεξάρτητα από το είδος τους τα λαχανικά πρέπει να είναι πρώτης 
ποιότητας (ΕΞΤΡΑ ή κατηγορία Ι). 

 
α. Μαρούλια 

 
(1) Να είναι καλής ανάπτυξης χωρίς ανθοταξίες (να μην έχουν 

ξεσταχιαστεί) και χωρίς ρίζες. 
 

(2) Να είναι νωπά, τρυφερά, απαλλαγμένα γενικά από λερωμένα 
φύλλα με χώμα, άμμο κλπ. 

 
 
 

παγετό. 
(3) Να έχουν χρώμα πράσινο και να μην έχουν προσβληθεί από 
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β. Λάχανα 
 

(1) Τα  κεφάλια  να  είναι  στρογγυλά,  πεπλατυσμένα  ή  κωνικά 
(ανάλογα με την ποικιλία) και να έχουν βάρος πάνω από ένα (1) κιλό. 

 
(2) Να είναι (τα κεφάλια) κλειστά και όσο το δυνατό συμπαγή. 

 
(3) Να έχουν τον τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας. 

 
(4) Να είναι απαλλαγμένα από τον ανώμαλο κίτρινο χρωματισμό 

των φύλλων, προσβολές από σκουλήκια, έντομα και λοιπές ασθένειες. 
 

(5) Να είναι νωπά, τρυφερά και χωρίς ζημιές από παγετούς. 

γ. Αντίδια 

(1) Να είναι καλής ανάπτυξης και να έχουν αποκοπεί οι ρίζες. 
 

(2) Να είναι νωπά, τρυφερά, απαλλαγμένα γενικά από λερωμένα 
φύλλα με χώμα, άμμο κλπ. 

 
(3) Να είναι συνεκτικά, χωρίς ελαττώματα, όχι μαραμένα και να 

έχουν πράσινο χρώμα. 
 

δ. Σπανάκια 
 

(1) Να είναι καλής ανάπτυξης, χωρίς ανθοταξίες (να μην έχουν 
ξεσταχιαστεί), με ρίζα ή χωρίς, καλά πλυμένα και στραγγισμένα. 

 
(2) Να είναι χωρίς ζημιές από παγετό. 

 
 
 

εκατοστά. 
(3) Να  έχουν  μίσχο  φύλλων,  όχι  μεγαλύτερο  από  δέκα  (10) 

 
 
 

ποικιλία. 
(4) Να έχουν χρώμα πράσινο και σχήμα φύλλων ανάλογα με την 

 
ε. Πατζάρια 

 
(1) Οι κόνδυλοι πρέπει να είναι καλής ανάπτυξης, φυσιολογικού 

μεγέθους, με λεία και κόκκινου χρώματος επιφάνεια και χωρίς κακώσεις. 
 
 
 

όχι μαραμένα. 
(2) Τα φύλλα να είναι καλής ανάπτυξης, με πράσινο χρώμα και 

 
(3) Να είναι απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις, καλά πλυμένα 

και στραγγισμένα. 
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στ.  Σέλινα 
 

(1) Να προκαθορίζεται αν η προμήθεια αφορά κοινή ποικιλία ή 
σέλινα με υπόγειους βλαστούς. 

 
(2) Στη δεύτερη περίπτωση ο κόνδυλος πρέπει να έχει τα 

χαρακτηριστικά της παραγράφου δ(1), εκτός από το χρώμα της επιδερμίδας το 
οποίο πρέπει να είναι από άσπρο έως ελαφρά σταχτί. 

 
(3) Τα φύλλα πρέπει να είναι καλής ανάπτυξης, πράσινα, 

τρυφερά (όχι  μαραμένα), οι  δε μίσχοι τους να μην έχουν ξυλώδη ουσία (να 
σπάζουν εύκολα). 

 
(4) Να μην έχουν ρίζες, να είναι καλά πλυμένα και στραγγισμένα. 

ζ. Καρότα 

(1) Η σαρκώδης ρίζα πρέπει να είναι καλής ανάπτυξης, τρυφερά, 
ομοιογενή, με χρώμα ωχροκίτρινο, χωρίς κακώσεις. 

 
(2) Να είναι απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις, καλά πλυμένα 

και στραγγισμένα. 
 

η. Πράσα 
 

(1) Με ή χωρίς ρίζες. 
 

(2) Οι βλαστοί να είναι αποφλοιωμένοι κατά ένα ή δύο φύλλα, τα 
δε φύλλα να κόβονται οριζόντια 5 - 10 εκατοστά πάνω από το άνοιγμα από το 
βλαστό. 

 
(3) Να είναι καλά πλυμένα και στραγγισμένα. 

 
(4) Να είναι δέματα (μάτσα) 10 - 15 τεμαχίων, ώστε να 

αποφεύγονται οι κακώσεις κατά τη μεταφορά. 
 

(5) Κατά την παράδοση δεν πρέπει να έχει γίνει ζύμωση 
(άναμμα) μέσα στα δέματα. 

 
θ. Κρεμμύδια 

 
(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής. 

 
(2) Καλής ανάπτυξης φυσιολογικού μεγέθους. 

 
(3) Να είναι σκληρής σύστασης. 

 
(4) Να μην έχουν βλάστηση. 

 
(5) Να μην έχουν υποστεί αφυδάτωση. 
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(6) Να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις. 

ι. Σκόρδα 

Ισχύουν οι προδιαγραφές όπως στα κρεμμύδια. 

ια. Νωπά Φασόλια (Φασολάκια) 

(1) Κατηγορία ΕΞΤΡΑ 
 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα φασολάκια των 
οποίων η μορφή (σχήμα, ανάπτυξη και χρωματισμός) έχει τα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας. Είναι πολύ τρυφερά χωρίς σπόρους και ίνες και χωρίς ελαττώματα. 

 
(2) Κατηγορία Ι 

 
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα φασολάκια των 

οποίων η μορφή (σχήμα, ανάπτυξη και χρωματισμός) έχει τα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας. Είναι τρυφερά με ελαφρά αναπτυγμένους σπόρους, με μικρές, αλλά όχι 
ανθεκτικές ίνες, χωρίς ελαττώματα (πρακτικά χωρίς κηλίδες που προξενούνται από 
τον αέρα). Να μη φέρουν ίχνη από ασθένειες. 

 
ιβ. Πιπεριές Γλυκές 

 
(1) Είναι  συνεκτικές,  χωρίς  ελαττώματα  στο  σχήμα  και  στην 

ανάπτυξη και χωρίς κηλίδες. 
 
 
 

ανάπτυξη. 
(2) Δεν παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα στο σχήμα, 

 

(3) Ο μίσχος να μην είναι κομμένος. 
 
 
 

φέρουν πληγές. 
(4) Να μην παρουσιάζουν ελαφρά εγκαύματα από τον ήλιο ή να 

 
ιγ. Αγγούρια 

 
(1) Η ανάπτυξη είναι επαρκής, να είναι σχεδόν καλά 

σχηματισμένα και πρακτικώς ίσια. 
 

(2) Δυνατόν να φέρουν ελαφρά ελαττώματα στο χρωματισμό 
(ανοικτό χρώμα στο σημείο που το αγγούρι ακουμπά στο έδαφος), στο σχήμα 
(ελαφρά παραμόρφωση, αλλά μη οφειλόμενη στην ανάπτυξη των σπόρων) και 
στην επιδερμίδα (από τριβή, μεταχείριση, χαμηλές θερμοκρασίες εφόσον είναι 
επουλωμένα και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρησή τους. 

 
(3) Ταξινόμηση Κατά Μέγεθος (ΕΞΤΡΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι) 
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(α) Από πλευράς βάρους, τα αγγούρια υπαίθρου να έχουν 
ελάχιστο βάρος 180 γρ. και τα αγγούρια θερμοκηπίου 250 γρ. 

 
(β) Από πλευράς μήκους: ελάχιστο μήκος 30 εκ. 

ιδ. Ντομάτες 

 
αυλακώσεις. 

(1) Το σχήμα είναι σφαιρικό, επίμηκες ή κανονικό με 

 

(2) Η σάρκα είναι συνεκτική, χωρίς πράσινο χρωματισμό γύρω 
από τον ποδίσκο. 

 
(3) Δεν πρέπει να φέρει σκασίματα νωπά ή επουλωμένα. 

 
(4) Συσκευασία – Εμφάνιση 

 
(α) Το περιεχόμενο της συσκευασίας να παρουσιάζει 

ομοιογένεια, δηλαδή οι καρποί να είναι της ίδιας προελεύσεως ποικιλίας, ποιοτικής 
κατηγορίας και του ίδιου βαθμού ωριμότητας. 

 
(β) Η συσκευασία να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται 

επαρκώς η προστασία των λαχανικών κατά τη διακίνηση και να είναι σύμφωνη με 
τις προδιαγραφές που ισχύουν στην ελεύθερη αγορά. 

 
(γ) Να μην έχει γίνει απατηλή συσκευασία (μοστράρισμα). 

ιε. Μελιτζάνες 

(1) Να είναι ακέραιες. 
 

(2) Να είναι νωπής εμφάνισης. 
 

(3) Να είναι συνεκτικές. 
 

(4) Να είναι υγιείς. Αποκλείονται τα προϊόντα, που έχουν σαπίσει 
ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες, που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση. 

 
 
 

ύλες. 
(5) Να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από διακρινόμενες  ξένες 

 

(6) Να είναι εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο, που είναι δυνατό 
να έχουν υποστεί ελαφρά φθορά. 

 
(7) Να μην έχουν προσβολές παρασίτων και να είναι πρακτικά 

απαλλαγμένες από παράσιτα. 
 

(8) Να  είναι  απαλλαγμένες  από  μη  φυσιολογική  εξωτερική 
υγρασία, δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνές μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο. 
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(9) Να προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται στο 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 

 
(10) Να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς, εν 

τούτοις, η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης και χωρίς οι σπόροι να έχουν 
αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό. 

 
(11) Η ανάπτυξη και η κατάσταση των μελιτζανών πρέπει να είναι 

τέτοια που να τις επιτρέπει: 
 
 
 

μεταχειρίσεως και 
(α) Να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και 

 
 
 

κατάσταση. 
(β) Να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 

(12) Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένες, με οποιαδήποτε 
ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο. 

 
ιστ. Κολοκυθάκια 

 
(1) Να είναι ακέραια. 

 
(2) Να είναι νωπής εμφάνισης. 

 
(3) Να είναι συνεκτικά. 

 
(4) Να είναι υγιή. Αποκλείονται τα προϊόντα, που έχουν σαπίσει 

ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες, που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση. 

 
 
 

ύλες. 
(5) Να  είναι  καθαρά,  απαλλαγμένα  από  διακρινόμενες  ξένες 

 

(6) Να μην έχουν προσβολές παρασίτων και να είναι πρακτικά 
απαλλαγμένες από παράσιτα. 

 
(7) Να είναι απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική 

υγρασία, δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνές μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο. 
 

(8) Να προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται στο 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 

 
(9) Να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς, εν 

τούτοις, η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης και χωρίς οι σπόροι να έχουν 
αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό. 

 
 
 

να τις επιτρέπει: 
(10) Η ανάπτυξη και η κατάσταση τους πρέπει να είναι τέτοια που 
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μεταχειρίσεως και 
(α) Να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και 

 
 
 

κατάσταση. 
(β) Να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 

(11) Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, με οποιαδήποτε 
ανόργανη ή οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο. 

 
ιζ. Λεμόνια 

 
(1) Οι καρποί πρέπει να είναι: 

 
 
 

παγετό. 
(α) Ακέραιοι, υγιείς να μην έχουν ζημίες η αλλοιώσεις από 

 

(β) Απαλλαγμένοι από ξένες οσμές και γεύσεις 

(γ) Καθαροί και απαλλαγμένοι από ξένες ύλες. 

(2) Πρέπει να έχουν συλλεχθεί με επιμέλεια να έχουν φτάσει σε 
κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας. Η ωριμότητα να είναι σε τέτοιο 
βαθμό που να εξασφαλίζει στους καρπούς την αντοχή για μεταφορά και 
μεταχείριση. 

 
(3) Να έχουν το χαρακτηριστικό χρωματισμό της ποικιλίας (είναι 

επιτρεπτός ο αποπρασινισμός, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αλλοιωθεί οι λοιποί 
οργανοληπτικοί χαρακτήρες. 

 
(4) Να μην έχουν υποστεί εσωτερική αφυδάτωση λόγω παγετών 

να μην φέρουν επουλωμένα τραύματα σε μεγάλη έκταση. 
 

(5) Ελάχιστη Περιεκτικότητα σε Χυμό 
 

Η ελάχιστη περιεκτικότητα των καρπών σε χυμό πρέπει να 
είναι από 30 - 35% σε σχέση με το συνολικό βάρος (έκθλιψη του καρπού γίνεται με 
πίεση δια των χειρών). 

 
(6) Συσκευασία – Εμφάνιση 

 
Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι 

ομοιογενές ως προς την ποικιλία, ποιότητα και μέγεθος. Είναι δυνατό να είναι και 
χύμα, με την  προϋπόθεση, ότι οι καρποί  θα έχουν  πολύ μικρή διαφορά στο 
μέγεθος των και θα είναι εντός του μεγέθους. 

 
Β. ΠΑΤΑΤΕΣ 

 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
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Οι πατάτες πρέπει : 
 

α. Να είναι πρόσφατης εσοδείας και ακέραιες. 

β. Να είναι απόλυτα καθαρές. 

γ. Να μην παρουσιάζουν ίχνη ασθενειών, προσβολές από έντομα, 
κακώσεις, εκδορές και εγκαύματα. 

 
δ. Να μην περιέχουν ξένες ύλες 

ε. Να είναι απαλλαγμένες από ορατά υπολείμματα φυτοφαρμάκων. 

στ.  Να έχουν επιδερμίδα λεία, χωρίς συρρικνώσεις, τη δε σάρκα τους 
συνεκτική και οι οφθαλμοί να μην παρουσιάζουν ανάπτυξη φύτρου. 

 
2. Ειδικά Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

 
α. Οι πατάτες διακρίνονται, από απόψεως χρόνου παραγωγής, σε 

πρώιμες και όψιμες και από άποψη χρώματος σε λευκόσαρκες και κιτρινόσαρκες. 
 

β.  Οι υπό προμήθεια πατάτες, ανεξάρτητα από την ποικιλία, πρέπει 
να είναι πρώτης ποιότητας, λευκόσαρκες ή κιτρινόσαρκες, στρογγυλές ή επιμήκεις, 
μετρίου μεγέθους ή μεγάλου, με ανοχή μικρού μεγέθους πατάτας (τουλάχιστον 
αυγού όρνιθας) σε ποσοστό μέχρι 5% επάνω στην παραδιδόμενη ποσότητα, 
χωρίς ύπαρξη πράσινου χρωματισμού στη σάρκα της (δείγμα ύπαρξης της 
επικίνδυνης ουσίας σολανίνης). 

 
3. Συσκευασία – Εμφάνιση 

 
α. Είναι η ίδια με αυτή του ελεύθερου εμπορίου (πλαστικούς σάκους 

αραιής ύφανσης). Κάθε μέσο συσκευασίας να περιέχει προϊόν ομοιογενές από την 
άποψη της ποικιλίας και της ποιότητας. 

 
β. Να μην έχει γίνει απατηλή συσκευασία (μοστράρισμα). 

Γ. ΦΡΟΥΤΑ 

1. Βερίκοκα 
 

α. Να είναι ακέραια, υγιή, καθαρά και απαλλαγμένα από 
υπολείμματα φαρμάκων, από ξένες οσμές και γεύσεις. 

 
β. Να έχουν συλλεχθεί επιμελώς με το χέρι. 

 
γ. Ο βαθμός ωριμότητας πρέπει να φθάνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

αντέχουν στη μεταφορά, την όλη μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις 
προτιμήσεις των Μονάδων. 
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2. Ροδάκινα 
 

α. Οι καρποί πρέπει να είναι ακέραιοι, υγιείς, καθαροί, απαλλαγμένοι 
από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, από ξένες οσμές και γεύσεις. 

 
β. Ο βαθμός ωριμότητας αυτών, πρέπει να φθάνει σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των Μονάδων. 

 
γ. Να έχουν συλλεχθεί επιμελώς με το χέρι. 

δ. Συσκευασία – Εμφάνιση 

(1) Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι 
ομοιογενές, να περιέχει καρπούς της αυτής ποιοτικής κατηγορίας, της αυτής 
ποικιλίας, του βαθμού ωριμότητας και της κατηγορίας μεγέθους. 

 
(2) Η συσκευασία δέον να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει 

επαρκώς την προστασία του προϊόντος. 
 

(3) Διατεταγμένα σε ένα στρώμα. 
 

3. Μήλα 
 

α. Οι καρποί να είναι ακέραιοι, υγιείς, καθαροί και απαλλαγμένοι από 
εξωτερική υγρασία, ξένες οσμές και γεύσεις. 

 
β. Να έχουν συλλεχθεί επιμελώς με το χέρι. 

 
γ. Ο βαθμός ωριμότητας πρέπει να φθάνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

αντέχουν στη μεταφορά και στην όλη μεταχείριση. 
 

δ. Δεν επιτρέπονται ελαττώματα στο σχήμα, ανάπτυξη και 
χρωματισμό. 

 
ε. Να φέρουν ποδίσκο, η σάρκα να είναι άθικτη. 

στ.  Να συμπληρώνουν 4-5 τεμάχια ανά κιλό. 

ζ. Η συσκευασία να παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς την 
προέλευση, ποικιλία, ποιότητα, ωριμότητα, μέγεθος και χρωματισμό. Να είναι 
διατεταγμένα σε συσκευασία της μιας ή δύο στρώσεων ή και χύμα στο μέσο 
συσκευασίας. 

 
4. Πορτοκάλια 

 
Ισχύουν οι προδιαγραφές όπως στα λεμόνια παράγραφος Α1ιζ. 

 
5. Μπανάνες 
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Οι μπανάνες όλων των κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των επιτρεπομένων 
ανοχών, πρέπει: 

 
α. Να είναι σε χλωρά κατάσταση 

β. Να είναι ολόκληρες. 

γ. Να είναι σφριγηλές. 
 

δ. Να είναι υγιείς. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή 
έχουν υποστεί αλλοιώσεις. 

ε. Να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες. 

στ.  Να  μην  έχουν  προσβολές  παρασίτων  και  να  είναι  πρακτικά 
απαλλαγμένες από παράσιτα. 

 
ζ. Να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μη προσβεβλημένο από 

μύκητες και μη αφυδατωμένο. 
 

η. Να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος. 
 

θ. Να υπάρχει ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών. 

ι. Να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες. 

ια. Να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. 

ιβ. Να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας. 

ιγ. Το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) να 
περιλαμβάνουν: 

 
(1) Επαρκές τμήμα του προσκεφαλιδίου  φυσιολογικού 

χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μύκητες. 
 

(2) Καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη 
εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του μίσχου. 

 
ιδ. Να προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται στο 

κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης. 
 

ιε. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να 
επιτρέπουν: 

 
(1) Την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση. 

 
(2) Την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη 
φυσική τους ωρίμαση. 
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ιστ.  Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, με οποιαδήποτε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο. 

 
6. Σταφύλια Επιτραπέζια 

α. Να είναι υγιή. 

β. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή έχουν υποστεί 
αλλοιώσεις τέτοιες που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

 
γ. Να είναι καθαρά, πρακτικά χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες. 

 
δ. Να  μην  έχουν  προσβολές  παρασίτων  και  να  είναι  πρακτικά 

απαλλαγμένες από παράσιτα. 
 

ε. Να είναι απαλλαγμένα από ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία. 

στ.  Επιπλέον, οι ρώγες να είναι: 

(1) Ολόκληρες. 
 

(2) Καλοσχηματισμένες. 
 

(3) Κανονικά αναπτυγμένες. 
 

ζ. Επίσης, η χρώση που οφείλεται στον ήλιο δεν αποτελεί ελάττωμα. 

η. Τα τσαμπιά να έχουν συλλεχθεί επιμελώς. 

θ. Επιπλέον, όλες οι ποικιλίες πρέπει να έχουν ικανοποιητική σχέση 
ζάχαρης-οξύτητας. 

 
ι. Να  προέρχονται  από  φυτά  ή  καρπούς  που  βρίσκονται  στο 

κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 
 

ια. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των επιτραπέζιων σταφυλιών πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει: 

 
(1) Να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως. 

 
 
 

κατάσταση. 
(2) Να φθάνουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 

ιβ. Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, με οποιαδήποτε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 

 
7. Καρπούζια 

 
α. Να είναι ακέραια 

 
β. Να είναι υγιή. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή 

έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση 
 

./. 
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γ. Να είναι καθαρά, πρακτικά απαλλαγμένα από εμφανή ξένα. 
 

δ. Να είναι σφιχτά και επαρκώς ώριμα. Το χρώμα και η γεύση της 
σάρκας πρέπει να ανταποκρίνονται σε κατάσταση επαρκούς ωριμότητας. 

 
ε. Να  μην  έχουν  προσβολές  παρασίτων  και  να  είναι  πρακτικά 

απαλλαγμένες από παράσιτα. 
 

στ.  Να είναι απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 
δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο. 

 
ζ. Να μη παρουσιάζουν ρωγμές. 

 
η. Να  προέρχονται  από  φυτά  ή  καρπούς  που  βρίσκονται  στο 

κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης. 
 

θ. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των καρπουζιών πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να τους επιτρέπουν: 

 
(1) Να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης. 

 
 
 

κατάσταση. 
(2) Να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 

8. Πεπόνια 
 

α. Να είναι ακέραια 
 

β. Μικρό  επουλωμένο  σημάδι  που  προκαλείται  από  μέτρηση  με 
διαθλασίμετρο, δεν θεωρείται ως ελάττωμα. 

 
γ. Να είναι υγιή. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή 

έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 
 
 
 

ύλες. 
δ. Να  είναι  καθαρά,  πρακτικά  απαλλαγμένα  από  εμφανείς  ξένες 

 
ε. Να είναι φρέσκα στην όψη. 

 
στ.  Να είναι σφικτά, συνεκτικά, να μην έχουν προσβολές παρασίτων 

και να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα. 
 

ζ. Να είναι απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 
δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο. 

 
η. Να έχουν αναπτυχθεί αρκετά και να εμφανίζουν  ικανοποιητικό 

βαθμό ωριμότητας. 
 

θ. Να  προέρχονται  από  φυτά  ή  καρπούς  που  βρίσκονται  στο 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης που να τους επιτρέπουν: 
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(1) Να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως. 
 
 
 

κατάσταση. 
(2) Να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 
9. Φράουλες 

 
α. Να είναι ολόκληρες. 

 
β. Να είναι υγιείς. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή 

έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 
 

γ. Να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες. 

δ. Να είναι φρέσκες, αλλά όχι πλυμένες. 

ε. Να  μην  έχουν  προσβολές  παρασίτων  και  να  είναι  πρακτικά 
απαλλαγμένες από παράσιτα. 

 
στ.  Να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από ζημίες που προέρχονται 

από επιβλαβείς οργανισμούς. 
 

ζ. Να φέρουν τον κάλυκά τους, με εξαίρεση τις αγριοφράουλες. Ο 
κάλυκας και εφόσον υπάρχει, ο μίσχος πρέπει να είναι φρέσκοι και πράσινοι. 

 
η. Να είναι απαλλαγμένες από ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία. 

θ. Να έχουν συλλεχθεί με προσοχή. 

ι. Να  προέρχονται  από  φυτά  ή  καρπούς  που  βρίσκονται  στο 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 

 
ια. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα και να 

έχουν επαρκή ωριμότητα. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των φραουλών θα πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει: 

 
(1) Να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως 

 
 
 

κατάσταση. 
(2) Να φθάνουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 

ιβ. Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένες, με οποιαδήποτε ανόργανη ή 
οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο. 

 
10. Κεράσια 

 
α. Να είναι νωπής υφής. 

 
β. Να είναι υγιή. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή 

έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση 
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γ. Να είναι τραγανά (κρουστά) (ανάλογα με την ποικιλία). 
 

δ. Να είναι καθαρά, πρακτικά απαλλαγμένα από ορατές ξένες ύλες. 

ε. Να είναι σφικτά, συνεκτικά. 

στ. Να μην έχουν προσβολές παρασίτων και να είναι πρακτικά 
απαλλαγμένα από παράσιτα. 

 
ζ. Να είναι απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο. 
 

η. Να είναι με το μίσχο τους. Η απώλεια του μίσχου επιτρέπεται, υπό 
τον όρο ότι το δέρμα δεν έχει υποστεί βλάβη και ότι δεν έχει σημειωθεί σοβαρή 
απώλεια χυμού, στην περίπτωση των βύσσινων και των κερασιών του είδους 
«Picota» ή αντίστοιχου είδους, που χάνουν συνήθως τους μίσχους τους κατά τη 
συγκομιδή. 

 
θ. Να έχουν συλλεχθεί επιμελώς. 

 
ι. Να προέρχονται από φυτά ή καρπούς που βρίσκονται στο 

κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 
 

ια. Να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και ώριμα. Η  ανάπτυξη και η 
κατάστασή τους να τους επιτρέπουν: 

 
(1) Να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως. 

 
 
 

κατάσταση. 
(2) Να φθάνουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

 
 
ιβ. Να μην είναι τεχνητά χρωματισμένα, με οποιαδήποτε ανόργανη ή 

οργανική ουσία, είτε με οποιαδήποτε φυσική μέθοδο (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 
 

11. Αχλάδια 
 

α. Να είναι ολόκληρα. 
 

β. Να είναι υγιή. Αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή 
έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

 
γ. Να είναι καθαρά, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες. 

δ. Να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά. 

ε. Να  μην  έχουν  προσβολές  παρασίτων  και  να  είναι  πρακτικά 
απαλλαγμένα από παράσιτα. 

 
στ.  Να είναι απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο. 
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ζ. Να  προέρχονται  από  φυτά  ή  καρπούς  που  βρίσκονται  στο 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης ή ωρίμανσης (Άρθρο 119 του ΚΤΠ). 

 
η. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των αχλαδιών να είναι τέτοια ώστε 

να τους επιτρέπουν: 
 

(1) Να συνεχίσουν τη διαδικασία ωρίμανσης ώστε να μπορούν 
να φθάνουν στον κατάλληλο βαθμό ωρίμανσης συναρτήσει των ποικιλιακών 
χαρακτηριστικών. 

 
(2) Να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως. 

 
 

              (3)    Να φθάσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 
κατάσταση.

Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
Ο Δκτής του 505 ΤΠΖΝ 

- Ο – 
Προμηθευτής 

 
(Υπογραφή 

ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 
σφραγίδα της εταιρείας) 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
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  32 ΤΑΞ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
  4ο  ΓΡΑΦΕΙΟ 
   08  Φεβ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ ΔΓΗ  
Φ.600.163/4/2626/Σ.395  
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ - Υπόδειγμα) 
 

[ΤΕΥΔ Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α’ 147),  
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών] 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ: 87929 (ΓΕΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ) 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Στρατόπεδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», 
Ν.Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930,2421086611] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, Υπλγος(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου] 
- Τηλέφωνο: [24210-86611] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gep32taxpn@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Σύμβαση προμήθειας οπωρολαχανικών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, με 
υποβολή έγγραφων προσφορών, CPV:15331101-8] 
- Αριθμός Διακήρυξης: 01/2018/32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
- Ημερομηνίας Δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 
[14  Φεβ 2018] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                        
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Ενότητα Α: Να υποβληθούν τα στοιχεία,  με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις 
που ακολουθούν 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο4: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 

                                                        
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
 
 
 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

                                                        
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Ενότητα Β: Να υποβληθούν τα στοιχεία, αυτής της ενότητας: 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  
Ενότητα Γ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται ανάλογη κατάσταση, με τους 
όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις που ακολουθούν 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                        
6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

Ενότητα Δ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται υπεργολαβική ανάθεση, με τους 
όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις που ακολουθούν 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

Να υποβληθούν όλα τα στοιχεία που φαίνονται Μέρος ΙΙΙ (Ενότητες Α, Β, Γ και Δ) 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/16 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 
2. Δωροδοκία9,10· 
3. Απάτη11· 
4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες12· 
5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 
6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 
 
 
 
 
 
 
 

Απάντηση: 

                                                        
7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……] 
 
 
 

                                                        
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 
7 τελευταίο εδάφιο)  
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ’ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 
2) Αναφορά ασφαλιστικών ταμείων στα οποία 
έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. 

1) [] Ναι [] Όχι  
 
 
 
 
2) [……][……][……] 

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

α)[……]· 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 
[……][……][……] 
 

 

                                                        
21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

2) Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

3) Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

                                                        
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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4) Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

5) Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

6) Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

7) Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

8) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 

                                                        
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
29 Πρβλ άρθρο 48. 
30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
9) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) Πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 2α, 2β 
και 2γ του Άρθρου 79 του Ν.4412/16.  
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης 02/2017/Ι ΜΠ, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
γ) Η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της 
ποσότητας για το Κέντρο φιλοξενίας για το 
οποίο υπέβαλε υποβάλει προσφορά.  
δ) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από 
διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
ε) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η 
επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την 
εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων 
υποχρεώσεών της έναντι του δημόσιου τομέα.   
στ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους.  
ζ) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις 
υποχρεώσεις  του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφα-
λιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ε.Ε, το εθνικό δίκαιο, 
τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Επίσης 
αποδέχεται ότι η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα της στρατιωτικής Υπηρεσίας και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες.   
η) Δεν χρησιμοποίησε και δεν θα 
χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) 
αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία 
Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους 
Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, 
βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73: 
 

 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 
Ενότητα Α: Να υποβληθούν μόνο τα στοιχεία που φαίνονται παρακάτω  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής31; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών του 
οικονομικού φορέα μέχρι φυσικού προσώπου 
και στη σχετική διαδικασία δεν συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη 
διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005. 
2β) Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα 
προσκομίσει, τα σχετικά δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 
82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 
και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

2α) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
2β) [] Ναι [] Όχι 
 
 
Σημείωση: Αφορά μόνο σε Α.Ε, οι οποίες 
συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 
αυτοτελώς ή σε Ένωση προσώπων ή 
Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
οντότητα 

 
 

                                                        
31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ενότητα Β: Να υποβληθούν τα στοιχεία, με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις 
που ακολουθούν. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 32: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής33: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες34 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y35 -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα 
                                                        
32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
33  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
34 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
35 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ενότητα Γ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις 
που ακολουθούν 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Πίνακας των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 
τριετία (2014 – 2015 – 2016), με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές 
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι Δημόσια Υπηρεσία, με 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την αρμόδια Υπηρεσία, εάν δε (ο 
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με 
βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν 
είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού 
φορέα. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούνται να 
υποβάλει εντός του φακέλου « Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις ή 
τιμολόγια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο), 
σύμφωνα με την παρ. 5α  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

 […...........] 
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Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 
         
         
         

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………): ……
….  

   
Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 

         
         
         

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………): ……
….  

 
Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 

         
         

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………): ……
….  

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΡΙΔΩΝ  3ετιας (………): ……
….  

 
Σημείωση: Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης 
του παραπάνω Πίνακα, δύναται να υποβληθεί 
κατάλογος , εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά  
Συμμετοχής»,  σύμφωνα  με την παρ. 5α  του 
Άρθρου 5, των Γενικών Όρων του διαγωνισμού.  

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες36, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5β  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5γ  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και  
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5δ  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 
 

                                                        
36 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ. 
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5) Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων37 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας: 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
β) [……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5ε  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5στ  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
 
 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5ζ  του Άρθρου 5 των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού.] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας38 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 
 
Σημείωση: Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
επιχειρηματικής δομής που ζητούνται θα 
αναγράφονται στον Πίνακα «αναλογικά» και 
για τους υπεργολάβους / άλλους φορείς, όπως 
προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

Περιγραφή τμήματος / 
ποσοστού του έργου 
που προτίθεται ο 
υποψήφιος πάροχος 
υπηρεσιών να 
αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπερ-

γολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   
   

 

Σημείωση: Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο σε 
περίπτωση «Ναι». 
 

                                                        
37 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
38 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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11) Ο οικονομικός φορέας, εφόσον του ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, θα παράσχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
περιγραφής και φωτογραφιών που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», σύμφωνα με την παρ. 5η του 
Άρθρου 5 των Γενικών Όρων του διαγωνισμού.  
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
 
 

12) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

13) Οι εγκαταστάσεις παρασκευής του τελικού 
προϊόντος (συσσιτίου) που προσφέρονται οι  
οποίες  θα υπόκεινται  σε  υγειονομικό  έλεγχο  
οποτεδήποτε  κρίνεται σκόπιμο από την 
Υπηρεσία, είναι οι εξής:  
α) Κύρια μονάδα παρασκευής: 
β) Εφεδρική μονάδα παρασκευής: 

 
 
 
 
 
α) [……] 
β) [……] 

14α) Ο οικονομικός φορέας θα παρασκευάζει ο 
ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του 
επιχειρηματική μονάδα:  
14β) Αν όχι, θα χρησιμοποιηθεί η μονάδα του 
οικονομικού φορέα (επωνυμία επιχείρησης, 
διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας): 

α) [] Ναι [] Όχι 
Σημείωση: Αν «Όχι», επισυνάπτεται ΤΕΥΔ, 
σύμφωνα με την Ενότητα Γ του Μέρους ΙΙ.  
β) [……]  
 

15) Ο οικονομικός φορέας δύναται να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του τρόπου και 
του χρόνου παρασκευής και παροχής γευμάτων 
σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του 
διαγωνισμού. 

[] Ναι [] Όχι 
 

16) Ο οικονομικός φορέας με μέριμνά του και σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα 
προβεί στην δημιουργία κατάλληλων υποδομών 
/ εγκατάσταση μέσων, στο Κέντρο / Δομή για το 
οποίο θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 
παρασκευής και διανομής γευμάτων, κατασκευ-
άζοντας / τοποθετώντας κατά περίπτωση τα 
απαιτούμενα μέσα συντήρησης, αποθήκευσης, 
παρασκευής, διανομής / παράθεσης και 
αποκατάστασης του χώρου εστίασης. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος παροχής ρεύματος 

[] Ναι [] Όχι 
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και νερού θα επιβαρύνει τη στρατιωτική 
Υπηρεσία, εφόσον έχει δηλωθεί στην 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τον ίδιο 
σε αντίθετη περίπτωση. Η χρήση και λειτουργία 
τους αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του 
οικονομικού φορέα. 
17) Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται ΡΗΤΑ 
και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ όλους τους Γενικούς και 
Εδικούς Όρους του διαγωνισμού. 

[] Ναι [] Όχι 
 

18) Ο οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι η 
παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με τα 
απαιτούμενα πρότυπα, την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία σε ότι αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

[] Ναι [] Όχι 
Σημείωση: Εντός του φακέλου «Τεχνική 
Προσφορά», επισυνάπτεται Τεχνική περιγραφή 
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα  με την 
παρ. 1α  του Άρθρου 6, των Ειδικών Όρων του 
διαγωνισμού. 

19) Ο οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι για την 
παραγωγή των γευμάτων δεν θα 
χρησιμοποιείται διαδικασία που απαγορεύεται 
από την εθνική ή/και την κοινοτική νομοθεσία. 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

ΑΔΑ: 687Ρ6-Ι3Ο
18PROC002655740 2018-02-12



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ενότητα Δ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις 
που ακολουθούν 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι: 
1. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και 
ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
2. Ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά 
και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται39, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 
(32 ΤΑΞ ΠΖΝ) έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα. 
3. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της 
υπαναχώρησης της. 
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι................. ημέρες, από την επομένη ημέρα 
κατάθεσης της προσφοράς μου. 
5. Δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα Μέρη Ι έως και IV του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού.  
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Σχης(ΠΖ) Ιωάννης Κορέλης 
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
39 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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