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ΠΡΟ : Αμθνύο Γγήο 96 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  

  ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΗ 
  «ΥΙΟ» 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙδ 
  Σει.(Δζση.) : 4242 

ΚΟΙΝ  : ΑΓΔΝ/ΓΔΜ Φ.600.163/82/49715 

 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ - ΓΟΙ - ΓΤΓ . 4617 

 ΛΔΘ ΥΙΟΤ- Π ΥΙΟΤ Υίνο, 25 Οθη 18 

  

ΘΕΜΑ : πκβάζεηο – Γηαγσληζκνί (Γηαγσληζκόο Πξνκήζεηαο Δκθηαισκέλνπ 
Νεξνύ)  

  

ΥΕΣ  : α. Κ 422 – 10/ «Έιεγρνο Σξνθίκσλ» 

 β. Τ.Α. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/8-10-12 (ΦΔΚ 2718, η.΄β) « Τγεηνλνκηθνί 
Όξνη θαη Πξνϋπνζέζεηο Λεηηνπξγίαο Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη  
Πνηώλ» 

 γ. Ν. 4412/2016 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜ   13/ 2018 

 
 1. Αθνύ ιάβακε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (γ) ζρεηηθώλ θαη ηηο αλά-
γθεο ησλ Μνλάδσλ ζε εκθηαισκέλν λεξό, δηαθεξύζζνπκε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, 
κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή εκθηαισκέλνπ λεξνύ 
γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ  Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ,  εθηηκώκελνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ  (50.000,00 €). 
 
 2. Η επηηξνπή πξνειέγρνπ Βηνκεραληώλ – Βηνηερληώλ όπσο θαζνξίδεηαη 
ζην (δ) ζρεηηθό, κε κέξηκλα ηνπ πξνέδξνπ λα πξνβεί ζηελ επηζεώξεζε ησλ νηθν-
λνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό. 
 
 3. Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
96 ΑΓΣΔ.  
  
 4. Δθόζνλ νη ηηκέο ηνπ δηαγσληζκνύ, θξηζνύλ ζπκθέξνπζεο γηα ηελ Τπε-
ξεζία, ν δηαγσληζκόο ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ κεηνδόηε πξνκεζεπηή, ελώ ζε αληίζε-
ηε πεξίπησζε, ν δηαγσληζκόο ζα καηαησζεί θαη ζα επαλαιεθζεί. 
 
 5. Η ΛΔΘ Υίνπ, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηάιιειε δηεπζέηεζε ηεο αίζνπ-
ζαο, ζηηο 08 10:00 Ννε 18 πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη αλάγθεο ηεο επηηξν-
πήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 6. Η ΑΓΔΝ/ΓΔΜ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.) παξαθαιεί-
ηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο.  
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 7. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλρεο (ΔΜ) Ισάλλεο Κνπθνπθίθαο, 96 ΑΓΣΔ/4
ν
 ΔΓ 

ηει  ΔΦΑΓ: 862-424 θαη ηει ΟΣΔ: 22710-84242. 
 

 Σαμρνο  Παλαγηώηεο Κηκνπξηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Γηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο           

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΙIδ  

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α»  Γεληθνί Όξνη  Γηαγσληζκνύ Πξνκήζεηαο Δκθηαισκέλνπ Νεξνύ 
«Β»  Δηδηθνί Όξνη  Γηαγσληζκνύ Πξνκήζεηαο Δκθηαισκέλνπ Νεξνύ 
«Γ»  ρέδην ύκβαζεο Πξνκήζεηαο Δκθηαισκέλνπ Νεξνύ. 
 

ΑΔΑ: ΩΜΔΙ6-Η5Φ





 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΤ ΝΕΡΟΤ 
 

Άξζξν 1
ν
 

Βαζηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνχ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4

Ο
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑ-

ΦΔΗΟ (96 ΑΓΣΔ/4
Ο
 ΔΓ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ –  
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ηξαηφπεδν «ΓΚΗΑΛΑ», Υίνο, ΣΚ 82132, 
ηειέθσλν 271084242, Fax: 2271027400, 
email : 96adte@gmail.com 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 
ΤΜΒΑΖ 

πλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε γξαπηέο ελ-
ζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
Πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ γηα θάιπ-
ςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλά-
δσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 15981000-8 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή ά-

πνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη 

κφλν βάζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ  

50.000 επξψ πεξίπνπ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
Αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ηα ηξαηφπεδα ηεο 96 ΑΓΣΔ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Σεκάρην 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πέμπηη 08 Νοε  2018 και ώρα 10:00. 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Πέμπηη 08 Νοε 2018 και ώρα 10:00. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΛΔΘ ΥΗΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Ζ ζπµβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ  πξνµεζεπηή  
ζα  είλαη  δηάξθεηαο 1  έηνπο,  µε δηθαίσµα 
παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο κέ-
ρξη 6 κήλεο κνλνκεξψο απφ ηελ ππεξεζία 
θαη κέρξη αθφκε 6 κήλεο, κε ζχκθσλε 
γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ, κε ηηο ίδηεο ηηκέο 
θαη φξνπο. 
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ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

άββαην 24 Ννεκβξίνπ 2018 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Διιεληθή.  

ΝΟΜΗΜΑ ΤΜΒΑΖ Δπξψ (€) 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ  
ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ / ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

ΑΠΟΓΟΥΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ 
      ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Όρη 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
χκθσλα κε ηνπο  φξνπο  ηνπ δηαγσληζκνχ 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Καηά ηελ πιεξσκή, παξαθξαηείηαη ν πξν-

βιεπφκελνο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θφξνο εηζνδήκαηνο (4%).  

ΠΔΡΗΟΓΟ  
ΗΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

30 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ (κέρξη 08 Γεθεκβξίνπ 18) 

<< ΓΗΑΗΡΔΣΟΣΖΣΑ >>  
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Οη  ζπκκεηέρνληεο   κπνξνχλ  λα  ππνβάι-
ινπλ  πξνζθνξά   γηα  κία  ή πεξηζζφηεξεο 
ή ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ.  

 
Άξζξν 2

ν
  

Γηαδηθαζία χλαςεο χκβαζεο – Γηάξθεηα-  Γεληθνί Τπνρξεσηηθνί Όξνη 

 
 1. πλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε γξαπηέο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
 
       2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί κε ην κεηνδφηε πνπ 
ζα αλαθεξπρζεί, ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη 6 κήλεο 
κνλνκεξψο απφ ηελ ππεξεζία θαη κέρξη έλα εμάκελν αθφκε, χζηεξα απφ θνηλή 
απνδνρή ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηζρχ-
νπζεο ηηκέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο (εάλ ν δηαγσληζκφο 
θαηαθπξσζεί ζε πνιινχο) δελ απνδέρεηαη ηελ παξάηαζε, ηφηε ε ππεξεζία εθφζνλ 
θξίλεη φηη ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ζπκθέξνπζα, έρεη ην δηθαίσκα λα εγθξί-
λεη ηελ παξάηαζε κφλν γηα φζνπο πξνκεζεπηέο ηελ απνδέρνληαη θαη λα αλαζέζεη 
ηελ πξνκήζεηα ησλ ππνινίπσλ εηδψλ, κε ηελ ίδηα φκσο ηηκή, είηε ζηνπο ππφινη-
πνπο κεηνδφηεο ηνπ δηαγσληζκνχ, είηε ζε ηξίηνπο κε απ’ επζείαο αλάζεζε. 

 
   4. Όινη   νη   πεξηερφκελνη  ζηελ   δηαθήξπμε   φξνη   θαη  απαηηήζεηο  είλαη 
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε  ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε 
κηα πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.  
 

Άξζξν 3
ν
  

Αμία Πξνκήζεηαο –Πνζφηεηα 
 
 1. Ζ εηήζηα αμία ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη φηη ζα αλέξζεη ζην πνζφ ησλ 
πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000 €) πεξίπνπ ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ επίηεπμε ηνπ παξα-
πάλσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηδίξνπ, δελ απνηειεί δέζκεπζε γηα ηε ηξαηησηηθή 
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Τπεξεζία, θαζφζνλ ην χςνο ηνπ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηηο αλάγθεο 
ησλ Μνλάδσλ.  
 
 2. Δπηθπιάζζεηαη ζηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη 
ηηο πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηξνθνδνηνχ-
κελε δχλακε ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, ε νπνία δε δχλαηαη λα θαζνξηζηεί επα-
θξηβψο νχηε λα πξνβιεθζεί.  

 
Άξζξν 4

ν
  

Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο 
  

  1.  Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  
 
   α. Κξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο 
 
   β.  Κξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (E.O.X.) 
 
   γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην 
βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 
ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 

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

 
  2.  ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο 
θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κε-
ηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 

 
3. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  δελ ππνρξεψλν-

ληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξν-
ζθνξά ηνπο. Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξν-
ζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο, νη α-
λαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκη-
θψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ 
λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 5
ν 

Πεξηερφκελν - Υξφλνο  -Σξφπνο Καηάξηηζεο θαη Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 
 

 1. Σηιρ διαδικαζίερ ζύναψηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ, πος δεν διενεπγούνηαι 
με ηλεκηπονικά μέζα, οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι μέζα ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, 
ζηο εξωηεπικό μέπορ ηος οποίος ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ:  
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  α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
  β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο : 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ «ΥΗΟ» / 4

ν
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ. 

 
γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο: Πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ ζπζζηηίνπ ηεο 96 ΑΓΣΔ. 
 

δ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθν-
ξψλ: Γεπηέξα 05 Ννε 2018. 
 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

•  96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ «ΥΗΟ»/ 
   4

ν
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟΓΡΑΦΔΗΟ 

 
• Πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζπζζηηίνπ ηεο 96 ΑΓΣΔ 
 
•  Γεπηέξα 05 Ννε 2018 
 

•  (Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 
 

  2. Μέζα ζην θχξην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο: 

 
α. Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (1

νο
 Τπνθάθεινο) , κε ηελ έλ-

δεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ» , ν νπνίνο πεξηέρεη:  
 

(1) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο πξνζζήθε «1/Α». Οη  ελψζεηο  νηθν-
λνκηθψλ θνξέσλ  πνπ ππνβάιινπλ  θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε.  
 
    (2) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
 
    (3) Eγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο  ηεο 
παξνχζαο. 
 
 

(4) Τπεχζπλε Γήισζε «1» (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 3/Α ηνπ πα-
ξφληνο), ζηελ νπνία: 
 

(α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
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  (β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 

 
  (γ) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο πα-

ξνχζαο δηαθήξπμεο . 
 
  (δ) Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσλη-

ζκνχο κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηε-
ηαο. 

 
  (ε) Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξε-

ζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκη-
κσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 
  (ζη) Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. 
 
  (δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα 

ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (96 ΑΓΣΔ), ηδίσο ηεο αλαβν-
ιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο. 

 
  (ε) Γελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζψ-

πνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηη-
θνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο, 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 
 

  (ζ) Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν / νη νηθνλνκηθφο /-νί 
θνξέαο /-είο ζα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έ-
ρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβά-
ζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16. 
ηελ ίδηα δήισζε ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο απνδνρή ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία ε ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 
φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφ-
ηεηάο ηνπο. 
 

   (5)    Τπεχζπλε  Γήισζε  «2»:  Να δειψλεηαη  φηη,  κέρξη θαη  
ηελ  εκέξα  ππνβνιήο ηεο  πξνζθνξάο  ηνπο,  δελ έρνπλ  θαηαδηθαζζεί  κε  ακε-
ηάθιεηε απφθαζε  γηα θάπνην  απφ ηα  παξαθάησ  αδηθήκαηα (Τπφδεηγκα  Πξν-
ζζήθεο  4/Α ηνπ παξφληνο):  
 

 (α) πκκεηνρή   ζε   εγθιεκαηηθή   νξγάλσζε,   φπσο   
απηή νξίδεηαη   ζην  άξζξν   2    ηεο  απφθαζεο πιαίζην   2008/841/ΓΔΤ   ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο  (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42). 
 
     (β) Γσξνδνθία,   φπσο  νξίδεηαη   ζην άξζξν 3 ηεο 
ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997) , 
ζηελ  παξάγξαθν   1   ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ  
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, θαζψο  θαη φπσο  νξίδεηαη ζηελ  θείκελε λν-
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κνζεζία ή  ζην εζληθφ  δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 
    (γ) Απάηε,  θαηά  ηελ  έλλνηα ηνπ  άξζξνπ  1  ηεο  ζχκβα-
ζεο ζρεηηθά  κε  ηελ   πξνζηαζία  ησλ  νηθνλνκηθψλ  ζπκθεξφλησλ   ησλ  Δπξσ-
πατθψλ Κνηλνηήησλ  (ΔΔ  C  316  ηεο   27.11.1995,  ζ.  48),  ε  νπνία  θπξψζεθε  
κε  ην  λ. 2803/2000 (Α· 48).  
 
    (δ)  Σξνκνθξαηηθά  εγθιήκαηα  ή  εγθιήκαηα ζπλδεφκελα  κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα   άξζξα  1 θαη   
3  ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 
γηα ηελ  θαηαπνιέκεζε  ηεο ηξνκνθξαηίαο  (ΔΔ  L  164  ηεο  22.6.2002,  ζ.  3)  ή  
εζηθή απηνπξγία ή  ζπλέξγεηα  ή απφπεηξα  δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,  φπσο  νξίδν-
ληαη ζην άξζξν 4 απηήο.  
 
    (ε) Ννκηκνπνίεζε  εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηε-
ηεο ή  ρξεκαηνδφηεζε  ηεο  ηξνκνθξαηίαο,  φπσο  απηέο  νξίδνληαη  ζην  άξζξν   1   
ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26

εο
 Οθησβξίνπ 2005, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ.3691/2008. 
 
    (ζη) Παηδηθή εξγαζία  θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψ-
πσλ, φπσο   νξίδνληαη   ζην   άξζξν   2   ηεο   Οδεγίαο   2011/36/ΔΔ  ηνπ   Δπξσ-
πατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, ε νπνία ελζσ-
καηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013. 
 
    (δ)   ρεηηθά   κε  ηηο   δηαηάμεηο  ηνπ   Αγνξαλνκηθνχ  Κψδηθα, 
αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 
 
   (6) Τπεχζπλε  Γήισζε   «2»   (ζπλέρεηα):  Να  δειψλεηαη   φηη, 
κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα   ππνβνιήο  ηεο  πξνζθνξάο  ηνπο  ΓΔΝ   έρεη  αζεηήζεη  ηηο 
ππνρξεψζεηο  ηνπ  φζνλ  αθνξά  ηελ   θαηαβνιή  θφξσλ  ή  εηζθνξψλ  θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηα θαη επηθνπξηθή)  θαη  απηφ λα έρεη  δηαπηζησζεί απφ  δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή  απφθαζε κε ηειεζίδηθε  θαη  δεζκεπηηθή  ηζρχ,  ζχκθσλα  κε  δηαηάμεηο  
ηεο  ρψξαο  φπνπ  είλαη εγθαηεζηεκέλνο   ή   ηελ   εζληθή   λνκνζεζία   (Τπφδεηγκα   
Πξνζζήθεο   4/Α   ηνπ παξφληνο).   
 

(7) Τπεχζπλε  Γήισζε  «3»:  Να δειψλεηαη  φηη,  κέρξη θαη  ηελ 
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο (Τπφδεηγκα Πξνζζήθεο 5/Α ηνπ παξφ-
ληνο):  
 

  (α)   ΓΔΝ   ηειεί   ππφ   πηψρεπζε,   ΓΔΝ   έρεη   ππαρζεί   ζε 
δηαδηθαζία   εμπγίαλζεο  ή   εηδηθήο   εθθαζάξηζεο,  ΓΔΝ   ηειεί   ππφ   αλαγθαζηη-
θή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ΓΔΝ  έρεη ππαρζεί ζε δηαδη-
θαζία πησρεπηηθνχ   ζπκβηβαζκνχ,    ΓΔΝ   έρεη    αλαζηείιεη   ηηο    επηρεηξεκαηη-
θέο   ηνπ δξαζηεξηφηεηεο   θαη    ΓΔΝ   βξίζθεηαη   ζε    νπνηαδήπνηε   αλάινγε   
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα  απφ  παξφκνηα   δηαδηθαζία,  πξνβιεπφκελε  ζε  εζλη-
θέο  δηαηάμεηο λφκνπ. 
 

(β) ΓΔΝ  έρεη ζπλάςεη  ζπκθσλίεο  κε άιινπο  νηθνλνκη-
θνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  
 

(γ) ΓΔΝ  πθίζηαηαη  θαηάζηαζε  ζχγθξνπζεο  ζπκθεξφ-
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λησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  
 
(δ) ΓΔΝ ππήξμε πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηελ πξνε-

ηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο.  
 

(ε) ΓΔΝ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκ-
κέιεηα θαηά  ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο  απαίηεζεο ζην πιαίζην  πξνεγνχκελεο δε-
κφζηαο  ζχκβαζεο,   πνπ  είρε  σο   απνηέιεζκα  ηελ  πξφσξε   θαηαγγειία  ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 
 

(ζη) ΓΔΝ έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζί-
εο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 
β. Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (2

νο
 Τπνθάθεινο) , κε ηελ έλ-

δεημε «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» , ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξν-
ζθνξάο, φπσο παξαθάησ : 

 
(1) Τπεχζπλε  Γήισζε «4» ζηελ νπνία λα δειψλεηαη,  (Τπφ-

δεηγκα Πξνζζήθεο 6/Α ηνπ παξφληνο):  
 

(α) Όηη κέρξη θαη  ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνκήζεηαο κε 
ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο πνπ ηίζεληαη ζην Παξάξηεκα «Β». 

 
(β) Ο  ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 
 (γ) Να δειψλεηαη  ε εγγξαθή  ζε έλα απφ  ηα  επαγγεικα-

ηηθά  ή  εκπνξηθά  κεηξψα  πνπ  ηεξνχληαη  ζην  θξάηνο  κέινο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ  Πξνζαξηήκαηνο Α ή λα  ζπκ-
κνξθψλνληαη  κε νπνηαδήπνηε  άιιε απαίηεζε  νξίδεηαη ζην  Παξάξηεκα απηφ θαη 
κε ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο.  

 
 (2) Σα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη νη δειψζεηο πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (ΔΟ), ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Β» ηνπ ηεχρνπο δηα-
θήξπμεο. 

 
γ. Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (3

νο
 Τπνθάθεινο) , κε ηελ έλ-

δεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» , ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο φπσο παξαθάησ:  
 

          (1) Με ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα αλαγξάθεηαη ε ηηκή ησλ 
πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αλά κνλάδα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο 
εηδηθνχο φξνπο, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ρσξίο ΦΠΑ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ σο θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο θαη θάζε είδνπο δα-
πάλεο, κέρξη θαη ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ 
απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ θαη θαζνξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 
                       
           (2) Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ αλά 
ηεκάρην. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε 
επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ αλαγξαθή ηεο 
ηηκήο ζε επξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία.  
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           (3) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε 
πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
           (4) Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο α-
πνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
   (5) ηε ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ν πξνζθέξσλ 

ζα πξέπεη  λα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ην έληππν ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο  ζην ππφδεηγκα ηεο Πξνζζήθεο «2/Β». 

 
   (6) Λνηπά φπσο ζηνπο εηδηθνχο φξνπο. 

  
  3. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 
1497/1984 (Α' 188). Τπνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 
ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, έγθαηξα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
θαη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Όια ηα αληίγξαθα 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 
 4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 
  α. Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή πζηεξφ-
γξαθα, κεζφζηηρα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο, ζπληκήζεηο, πξνζζήθεο, δηνξ-
ζψζεηο θ.ά., πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ ηαπηφηεηα 
ησλ πξνκεζεπηψλ. 
 
                β. Να αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, θαζαξά, νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθά. 
 
                γ. Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο. 
 

5. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επε-
μήγεζή ηνπο. 

 
 6. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
 

7. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθν-
ξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» - «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 
αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 
ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 
 8. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ή θαηά παξέθθιηζε, 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνθαθέισλ 
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«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθν-
ξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή . 

 
9. Ζ θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκ-

θσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν.4412/16) θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Μεηά 
ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο 
θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηπρφλ ζπκπιήξσζεο 
ηεο ήδε ππνβιεζείζαο.  

 
10. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 

ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Απαηηνχκελα απφ ηελ πα-
ξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη 
ή πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (96 ΑΓΣΔ) κεηά ηελ θαζνξηδφκελε πξνζε-
ζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε απφξξηςε ηεο πξν-
ζθνξάο. 
 

 11. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνληαη – δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 

α. Οη θάθεινη ηεο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρνπλ ζε έληππε κνξθή ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγε-
ηηθψλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θα-
ηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα θέξνπλ εμσηεξηθψο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ. Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο, ζα θέ-
ξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 

β. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 
δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην θάθειν, ηφηε απηά ζπ-

ζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. 

 
γ. ε πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 

πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 

 
δ. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ 

γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνί-
εζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. 

 
ε. Απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο έρνπλ 

σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξν-
δηαγξαθέο φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» (Δηδηθνί Όξνη) ηεο παξνχ-
ζαο Γηαθήξπμεο, απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηα-
δήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 
ζη. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη α-
παξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Δπίζεο, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γί-
λνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςε.  
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  δ. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άι-
ινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη 
λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπη-
ζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απ-
ηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνθα-
ιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έ-
ρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα 
ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ.  

 
ε. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέ-

πεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νη-
θνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί 
ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 
12. Όπνπ ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ν φξνο "Τπεχζπλε Γή-

ισζε" λνείηαη ε ππνβνιή "Τπεχζπλεο Γήισζεο" θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ Ν.1599/86, θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία 

 
13. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα πξνζθφκηζεο πξσηφηππσλ εγγξάθσλ ή επηθπ-

ξσκέλσλ αληηγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηη-
θψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 
(ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14) θαη θαηά ζπλέπεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή (96 ΑΓΣΔ) ππν-
ρξενχηαη λα απνδέρεηαη έγγξαθα πνπ είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ ζχκ-
θσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην πξναλαθεξζέλ άξζξν.  
 

Άξζξν 6
ν
 

Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 
 

      1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα 30 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
(δειαδή κέρξη 08 Γεθ 18). Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ 
ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ 
θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
         2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθε-
ξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ηελ 96 ΑΓΣΔ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ίζν κε ην αξρηθά πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ 
παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 96 ΑΓΣΔ 
θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε 
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο. 
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4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αζθαιηζηηθψλ 
κέηξσλ θαηά απνθάζεσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 
5. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη 
φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

 
6. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 

κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 
απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζηελ έθπησζε θαη 
απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

 
Άξζξν 7

ν 

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 

1. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ (ΔΓΓ) πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα 
θαηά ζεηξά ιήςεο. 
 

2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή, κεηά ην ρξφλν πνπ θα-
ζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 96 ΑΓΣΔ 
γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδη-
θαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 
 
        3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 
α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη 
απφ ηελ επηηξνπή δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγε-
ηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. 
Καηαρσξνχληαη φζνη ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 
 

β. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα απν-
ζθξαγηζζνχλ ακέζσο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη κφλν 
ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. 
 

γ. ηε ζπλέρεηα ε ΔΓΓ, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο 
θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ 
παξφληνο. 
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δ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. 
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνη-
ρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
 4. Σα απνηειέζκαηα επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 96 ΑΓΣΔ, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
λ.4412/16. 

 
         5. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα  παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφ-
λησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ησλ πξνζθνξψλ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. Σν δηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ 
δχλαηαη λα εμαζθεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 

6. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο, κε ηελ απηήλ αθξηβψο ηηκή. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε 96 ΑΓΣΔ επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθν-
λνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο . Ζ θιήξσζε γίλεηαη  ελψ-
πηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθν-
λνκηθψλ θνξέσλ  (άξζξν 90 (παξ. 1), λ. 4412/16). 
    

Άξζξν 8
ν
 

Απφξξηςε Πξνζθνξψλ 

 
 1. Ζ απφξξηςε πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο 96 ΑΓΣΔ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  

         
2. Ζ πξνζθνξά ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε 

θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 
 

α. Με ζχληαμε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη θαηά είδνο θαθέ-
ινπ, ζηα άξζξα 92 έσο 100 θαη 102 έσο 104 ηνπ Ν.4412/16. 

 
β. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.  
 

γ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/θαη παξάβαζε νπνηαζ-
δήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο (Πεξηερφκελν - Υξφλνο  -
Σξφπνο Καηάξηηζεο θαη Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ). 

 
δ. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή/ θαη παξάβαζε νπνηαζ-

δήπνηε ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο. 
 

ε. Υξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ ηνλ δεηνχκελν. 
 

ζη. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εληφο ησλ θα-
θέισλ / εληχπσλ ππνβιεζέλησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» - «Σερληθή Πξν-
ζθνξά» θαη αληίζηξνθα. 
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δ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε 
ή/ θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξ-
κνγήο ηηκψλ. 

 
ε. Τπνβνιή ζε έληππε κνξθή ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ 

ηελ δηαθήξπμε πξνζεζκία. 
 

  ζ. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 
                   η.     Με ππνβνιή θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνβιε-
ζεί απφ ηελ πξνζθνξά. 

 
                 ηα. Κάζε αλαθξίβεηα δηθαηνινγεηηθψλ ή / θαη δήισζε ςεπδψλ ζηνηρεί-
σλ ή / θαη δεδνκέλσλ πνπ δελ δχλαληαη λα επηβεβαησζνχλ γηα ηελ γλεζηφηεηά 
ηνπο, πνπ ζα δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν πνπ δχλαηαη λα δηελεξγήζεη ε 96 ΑΓ-
ΣΔ είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είηε θαηά ηελ πινπνίεζε 
ηεο ζπκβάζεσο. 

 
Άξζξν 9

ν 

Κξηηήξην Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο 
 
 1. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κφλν βάζε ηεο ρακειφηε-
ξεο ηηκήο αλά είδνο.  
 

2. Ζ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ησλ 
νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηε-
ηα, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο 
θαη Δηδηθνχο Όξνπο) ζα γίλεη επί ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

 
Άξζξν 10

ν 

Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε 
 
 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ/ηνπο πξνζθέξνληα/εο , ζηνλ/νπο νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη  ε θαηα-
θχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα πξσηφ-
ηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
λ.4250/2014 (Α΄74) ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ ΔΓΓ, ηελ 
νξηδφκελε απφ ηελ πξφζθιεζε εκεξνκελία θαη ψξα. πγθεθξηκέλα ππνβάιινληαη 
ηα εμήο: 
 
  α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα : 
    

(1) πκκεηνρή   ζε   εγθιεκαηηθή   νξγάλσζε,   φπσο   απηή νξί-
δεηαη   ζην  άξζξν   2    ηεο  απφθαζεο πιαίζην   2008/841/ΓΔΤ   ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο  

(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42). 
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(2) Γσξνδνθία,   φπσο  νξίδεηαη   ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο 

πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997) , ζηελ  παξά-
γξαθν   1   ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, θαζψο  θαη φπσο  νξίδεηαη ζηελ  θείκελε λνκνζεζία ή  ζην 
εζληθφ  δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
 

(3) Απάηε,  θαηά  ηελ  έλλνηα ηνπ  άξζξνπ  1  ηεο  ζχκβαζεο 
ζρεηηθά  κε  ηελ   πξνζηαζία  ησλ  νηθνλνκηθψλ  ζπκθεξφλησλ   ησλ  Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ  (ΔΔ  C  316  ηεο   27.11.1995,  ζ.  48),  ε  νπνία  θπξψζεθε  κε  ην  λ. 
2803/2000 (Α· 48).  
 

(4)  Σξνκνθξαηηθά  εγθιήκαηα  ή  εγθιήκαηα ζπλδεφκελα  κε ηξν-
κνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο  νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα   άξζξα  1 θαη   3  
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 
ηελ  θαηαπνιέκεζε  ηεο ηξνκνθξαηίαο  (ΔΔ  L  164  ηεο  22.6.2002,  ζ.  3)  ή  εζη-
θή απηνπξγία ή  ζπλέξγεηα  ή απφπεηξα  δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,  φπσο  νξίδνληαη 
ζην άξζξν 4 απηήο.  
 

(5) Ννκηκνπνίεζε  εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή  
ρξεκαηνδφηεζε  ηεο  ηξνκνθξαηίαο,  φπσο  απηέο  νξίδνληαη  ζην  άξζξν   1   ηεο 
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 

Οθησβξίνπ 2005, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ.3691/2008. 
 

(6)   Παηδηθή εξγαζία  θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο   νξίδνληαη   ζην   άξζξν   2   ηεο   Οδεγίαο   2011/36/ΔΔ  ηνπ   Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, ε νπνία ελζσκαηψζεθε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.4198/2013. 
 

(7)   ρεηηθά   κε  ηηο   δηαηάμεηο  ηνπ   Αγνξαλνκηθνχ  Κψδηθα, α-
λαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
 

β.    Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  
 

γ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο  ελεκεξφηεηαο  (θχξηαο θαη  επηθνπξηθήο). 
Απηή ζα  αθνξά φινπο  ηνπο απαζρνινχκελνπο  κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο 
ζηελ  επηρείξεζή  ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ εξγνδφηε)  θαη  φρη  κφλν  ηνπο  
εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  
 

δ.    Πηζηνπνηεηηθφ    ΓΔΜΖ   έθδνζεο    ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ  πξηλ  απφ  
ηελ   θνηλνπνίεζε  ηεο  σο  άλσ  έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο   θαη ζχκθσλα  κε ηα  
θαζνξηδφκελα  ζην  Ν.3419/2005,  κε ην  νπνίν  ζα  πηζηνπνηείηαη αθελφο  ε εγ-
γξαθή  ηνπο ζ’  απηφ  θαη ην  εηδηθφ επάγγεικά  ηνπο,  θαηά ηελ  εκέξα δηελέξγεηαο  
ηνπ  δηαγσληζκνχ,  φηη εμαθνινπζνχλ  λα  παξακέλνπλ  εγγεγξακκέλνη κέρξη  ηελ 
εκέξα  επίδνζεο  ηεο  σο άλσ  έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο  θαη  επίζεο λα πξνθχ-
πηνπλ νη  ηπρφλ  αιιαγέο ζην  θαηαζηαηηθφ ηεο  εηαηξείαο  θαζψο θαη  φηη δελ ηε-
ινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο.  

 
ε.     Άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζην  φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή  λνκηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ  ζπκκεηέρεη  ζην  δηαγσληζκφ  θαη  γηα  ηελ  ηζρχνπζα  έδξα  ηεο  επηρείξεζεο,  
θαζψο θαη  αξηζκφ έγθξηζεο εάλ  απαηηείηαη (θσηναληίγξαθα απφ  επίζεκε θξαηηθή 
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αξρή), φπσο παξαθάησ:  
 

(1)  Άδεηα ιεηηνπξγίαο  πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,  ζχκθσλα  
κε ηα πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 
1187/Σ.Β΄/31- 08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ εγθξίζεσο (εάλ απαηηείηαη).  
 

(2)  Άδεηα   ιεηηνπξγίαο  ηερληθνχ  ελδηαθέξνληνο  ή   απαιιαθηη-
θφ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α711-03-2005) ή  φπσο απηή εθδφ-
ζεθε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ην ρξφλν έθδνζεο.  

 
(3) Σνλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξε-

ζεο απαηηεί  παξαπάλσ  απφ  κία   άδεηεο,  πξνζθνκίδνληαη  φιεο. 
 

 2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
πάξνρν ππεξεζηψλ λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ 
εκέξεο. 

 
 3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο είλαη ςεπδή ή 
αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε 
ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 
αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη. 

 
4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 
φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 
5. Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 

θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε 
ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4412/16, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηεο παξνχζαο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 
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είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  
 

6. Ζ  δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ  νινθιεξψλεηαη 
κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔΓΓ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ 96 
ΑΓΣΔ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 
εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο. 
 

7.    Όζνη   ππέβαιαλ   παξαδεθηέο   πξνζθνξέο   ιακβάλνπλ  γλψζε   ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
.  

Άξζξν 11 
Καηαθχξσζε – χλαςε χκβαζεο 

 
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο 

γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3886/10.   
 

2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε 
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., 
επί απνδείμεη. 

 
3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, 

εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 

4. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 
εμήο: 

 
α. Άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο 
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί 
απηψλ. 

 
β.  Οινθιήξσζε ηνπ πξν ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη 
θαη 

 
γ. Κνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ πά-

ξνρν ππεξεζηψλ, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

 
5. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
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6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νη-
θνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο. 
            

7. ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε , απνζηέιιε-
ηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 
  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο. 
 
                 β. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά . 
 
  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθή-
ξπμε. 
 
                 δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 12 
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο 

 
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο: 

 
  α. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή 
απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

 
 β. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

(πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο) δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
 α. Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
 
 β. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ 
νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

 
 γ. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 
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 δ. Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε. 

 
 ε.  Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. 
 
 ζη.  Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο 

ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκ-
βαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ 
ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 

 
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 
(Αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 
κε δηαπξαγκάηεπζε) ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

 

Άξζξν 13ν 

Καηάξηηζε πκβάζεσλ 
 

1.     Σν θείκελν  ηεο ζχκβαζεο (πξνζρέδην) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε σο Παξάξηεκα «Γ».  
 

2.    Μεηά  ηελ  έθδνζε θαηαθπξσηηθήο  απφθαζεο  θαη  κε  ηελ  επηθχιαμε 
φζσλ  νξίδνληαη  ζηα πξνεγνχκελα  άξζξα,  ππνγξάθεηαη  απφ  ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε ζχκβαζε  ζχκθσλα κε  ηα  πξνβιεπφκελα απφ  ηελ θείκελε  λνκνζεζία πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 
Άξζξν 14

ν
 

Παξαθνινχζεζε - Παξαιαβή – Σφπνο Παξαιαβήο  
 

1. Ζ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο (Δηδηθνί Όξνη). Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, κε πξνζσπηθφ, κεηαθνξηθά κέζα θαη 
δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ελψ ηεξείηαη ε πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία ζηνπο Δηδη-
θνχο Όξνπο . 
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2. Ο πξνκεζεπηήο εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο, 
άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο Μνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη, φπνπ θαη 
θάζε θνξά απηφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε. 
 

3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα  παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζην ρξνληθφ 
φξην θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο 
δελ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ή λα παξαηείλεηαη. 
 
 4. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, 
ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 
κε κέξηκλα θάζε παξαιακβάλνπζαο Μνλάδνο – Τπεξεζίαο. 
 

Άξζξν 15  
Γηελέξγεηα Διέγρσλ 

 
1. Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ  θαη  ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
ηεο παξνχζαο (δεηγκαηνιεςία, δηελεξγνχκελνη έιεγρνη θηι.). 
 

2. Ο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη θαηά ηα νξη-
δφκελα ζηελ ΤΑ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 9697 (ΦΔΚ Β΄/2718/2012) θαη ηελ αληίζηνηρε 
πθηζηάκελε λνκνζεζία, νπνηεδήπνηε θαηά θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθεη-
κέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδη-
θνί Όξνη) ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο. 

 
         3. Ζ Τπεξεζία, δχλαηαη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο 
Δηδηθνχο Όξνπο θαη νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηά-
ζεηο θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

Άξζξν 16 
Σηκνιφγεζε - Σξφπνο Πιεξσκήο 

 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ην ΠΥ εληφο 30 εκεξψλ 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
 2. Δπίζεο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξί-

πησζε παξαιαβήο ηνπο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, απαηηνχληαη, ηα εμήο θαη ειάρηζην 
δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Δπίζεκν ηηκνιφγην ή εμνθιεηηθή απφδεημε, ζεσξεκέλε φπσο 
πξνβιέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 
ηηκνινγίνπ. 

 
  β. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
  γ. Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Τπε-
ξεζία. 
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4. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή αμία 
ησλ πξντφλησλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
απφ ηελ Τπεξεζία.  

 
5. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ 

ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή  ή ζε πεξίπησ-
ζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
(ΚΔΓΔ).      

 
 6. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε πξνθαηαβνιήο ή πξνεμφθιεζεο ηνπ πξνκεζεπ-
ηή. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, θνξηνεθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη 
ηελ παξάδνζε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζηελ έδξα ηνπ Π Υίνπ θαη ησλ Μνλά-
δσλ. 
 
           β. Ζ αμία ησλ  δεηγµάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν  απφ ηελ Τπε-
ξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ  εμεηάζεσλ. 

 
  γ. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο-θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη 
απφ ηε λνκνζεζία.   
 
 8. Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ 
ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 
πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 

Άξζξν 17
ν 

Δγγπήζεηο 
 

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

 

2. Εγγύηζη σμμεηοτής  
 

α. Ο ζπκκεηέρνλ ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο είλαη ππoρξεσκέvoο ζην 
θάθειν ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο» vα θαηαζέζεη ίζε κε ην 2% ηεο 
εθηηκψκελεο / πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε 
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ζηξνγγπινπνίεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηε πξνζζήθε «2/Β» ηεο 
παξνχζαο. 

 
β. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 
γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα 

(30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (κέρξη 06 Ηαλ 19). Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε 
ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 
δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ, 
δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 
ε. Ζ έλζηαζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη 

ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
 

ζη. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 
δ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 

πξνζθέξνληεο κεηά ηελ: 
 

(1) Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή 
ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο θαη 

 
(2)  Άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 
 

(3) Οινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 
πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ 
απαηηείηαη.   

 

3. Εγγύηζη καλής εκηέλεζης ηεο ζχκβαζεο. 
 

α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη 
ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαη ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή ε-
πηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ρσξίο 
ΦΠΑ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηελ Πξνζζήθε «2/Β» ηεο παξνχζαο. 

 
β. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. 
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γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πν-
ζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ, ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέ-
λσλ. 

 
 4. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 
ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζή-
κνπ. 
 
 5. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ . 
 
 6. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία:  

 
  α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

β. Σνλ εθδφηε. 
γ.  Σελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη. 
δ.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
ε.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

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

δ.  Σνπο παξαθάησ φξνπο φηη:  
(1) Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθ-

δφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
(2) ε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ 
ε.  Σα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξ-

γεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ζ.  Σελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
η. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θα-

ηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  
                 ηα. ηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβν-
ιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

 
 7. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα πξναλα-
θεξζέληα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ζπκπιεξσκαηηθψο κε ηα ζπλεκκέλα 
ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» (Πξνζζήθε «2»). Γηαθνξεηηθή δηαηχπσζε 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ιφγσ ρξήζεο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ απφ ηα πηζησ-
ηηθά ηδξχκαηα, ή ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφ-
ληνο άξζξνπ, δελ θαζηζηά ηελ εγγχεζε απαξάδεθηε, εθφζνλ απηή έρεη ην ππν-
ρξεσηηθφ πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά 
ηνπο. 
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Άξζξν 18ν 

Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή- Πνηληθέο Ρήηξεο 

 
         1.   Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξί-
ζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ 
θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξ-
γάλνπ. 
 

2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνχκελσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λν-
κνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο α-
πνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο : 
 

α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ. 
 

β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ ηα νπνία δελ αληαπνθξίλν-
ληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηα-
ζεο. 

 
γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα αληη-

θαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο , ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ζπκκφξ-
θσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

  
  δ. Με  χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 
ηφζν θαηά  ηελ παξαζθεπή, φζν   θαη θαηά  ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά  θαη  δηάζε-
ζε ησλ εηδψλ.  

  
ε. Με   ζπκκφξθσζεο   ηνπ  πξνκεζεπηή   ζε   έγγξαθε ππφδεημε,  ε  

νπνία  θαηαδεηθλχεη  κε  ηήξεζε   ησλ  ππνρξεψζεψλ  ηνπ  θαηά  ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ.  

 
ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ  δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 

ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξντφληα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επη-
ιχζεη  εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

  
δ. Πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο. 

. 
ε. Πξνζθφκηζε αθαηάιιεινπ πνηνηηθψο πξντφληνο ή εθηξνπψλ απφ 

ηελ πθηζηάκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (ΚΣΠ θηι). 
 
ζ. Απζαίξεηεο θαη κε, ιαλζαζκέλεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
η. Με έθδνζεο λφκηκνπ ηηκνινγίνπ ή κε αλαγξαθήο ζε απηφ ηεο 

πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο πνπ παξαδίδεηαη. 
 

  ηα. Με εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνπο 
Γεληθνχο- Δηδηθνχο Όξνπο. 
           
 3. Όζνλ αθνξά  ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία  είλαη 
επηβιαβή  θαη ελέρνπλ  ζνβαξνχο  θηλδχλνπο γηα  ηε δεκφζηα  πγεία,   ή είλαη  αθα-
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ηάιιεια  γηα  αλζξψπηλε  θαηαλάισζε,  ζχκθσλα  κε   ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη  Πνηψλ  θαη  ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ  ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε  ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ.  
 

4. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ  α-
λάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
                 α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα είδε δελ παξαδφζεθαλ κε επζχ-
λε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

        5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε Τπεξεζία επηβάιιεη θαηά ηε θξίζε ηεο, ηηο παξα-
θάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά , έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν  1.000 Δπξψ. 

 

  γ. Σξίηε θνξά, πξφζηηκν 2.000. 
 

      δ. Σέηαξηε θνξά, πξφζηηκν 4.000. 
  

6. Με ηελ επηβνιή ηνπ ηξίηνπ πξνζηίκνπ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθ-
πησηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ: 
               

α.   Γηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα φζα είδε 
είρε κεηνδνηήζεη θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
                 β. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο  ζπκ-
βάζεσο, ππέξ ηνπ ΜΣ.  
 
  γ. Σελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε, πνπ έιαβε 
κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ ή απεπζείαο αλάζεζε κεηά 
απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δηαθνξά ηηκήο 
πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή θαη  εη-
ζπξάηηεηαη είηε απφ φζα ρξήκαηα έρεη λα ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία, είηε ζχκ-
θσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ «Πεξί Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 
 

7. Ζ είζπξαμε ηνπ πξφζηηκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ 
αλάδνρνπ ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησ-
ζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο , εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη  ην απαη-
ηνχκελν πνζφ ή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. 
  

8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ θαη ζηε θείκελε 
λνκνζεζία, ν πξνκεζεπηήο  επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθιε-
ζεί/πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε  ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή 
εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λνκίκσλ δη-
θαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  
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9. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 
απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηη-
θή πξνζθπγή. 

 
Άξζξν 19 

Αλσηέξα Βία 
 

 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθ' φζνλ δηαπηζησζεί: 
 

α. Τπαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

β.  Αλσηέξα βία εμ αηηίαο ηεο νπνίαο πξνθαιείηαη αδπλακία ηεο πξνκή-
ζεηαο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 
2. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ: 

  
α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγα-

ζηψλ  ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή.    
 

β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά, ζην θαηάζηεκα ή ζην θαηάζηεκα ηνπ  
πξνκεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή  ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 
γ. Πιεκκχξα. 

 
δ. εηζκφο. 

 
ε. Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 

 
ζη. Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλε-

κάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ  (Γηεζλνχο  Γηθηχνπ). 
 
ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO).  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε εί-
θνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ α-
λσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηη-
θήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο 
βίαο. 
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Άξζξν 20 

Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε χλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
 

1. Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10. 
 

2. πκπιεξσκαηηθψο: 
 

α.  Ένζηαζη 
 

(1) Τπνβάιιεηαη : 
 

(α) χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, γηα δηαδηθα-
ζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ησλ 60.000,00€ (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
(β) Δληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή γηα φηαλ 
ζηξέθεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, κέρξη 5 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 
(γ)  Δλψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη 

εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςή ηεο. 

 
(2) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο, απαηηείηαη (κε ηελ θαηάζεζε 

ηεο έλζηαζεο) ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν επηζηξέθεηαη κε 
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

 

β.  Προδικαζηική Προζθσγή 
 

  Ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.3886/10. 
 

γ. Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων 

ζσμβάζεων 

 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ 

επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 
θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 

επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

3. Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε βά-
ζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, δη-
έλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δεκνζίεπζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ, ν 
πξνκεζεπηήο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηε-
ξίσλ. 
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Άξζξν 21 
Τπνρξεψζεηο πξνκεζεπηή 

 
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληη-
θήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαη-
ψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 
2. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο 

γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή 
ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
 

3. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα 
δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη 
ζα επηδεηθλχεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπ κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε 
ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. 
 

4. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο . 
 

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ 
ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα παξαδίδεη ηα είδε, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πεξηνρψλ ή ηξίησλ 
θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνμελήζεη θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ νθείιεηαη ζε 
πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
 

6. Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο 
χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα θάζε 
ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ 
νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 
 

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε 
απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή 
ηξίησλ. Απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ 
δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ αζρνιείηαη  κε ην έξγν.  
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8.  ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε 
πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπ-
ζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκ-
θσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέ-
ηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππν-
ρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

 
9. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Μέινο 

ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο 
κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε 
εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα πα-
ξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα 
εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ 
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξν-
ζφληα αληίζηνηρα ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλα-
ζέηνπζα Αξρή. 

 
10. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πξνκε-
ζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε 
ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ πξνκεζεπηή, κφλν εθφζνλ 
απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή 
κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξ-
γάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχ-
λαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφ-
ζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξί-
πησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία ε-
ηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Γεκνζίνπ φιεο νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δ-
θηέιεζεο. 

 
11.  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχ-

λαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 
3414/05 (Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεη-
αο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ»). 
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Άξζξν 22 
Δθρσξήζεηο Γηθαησκάησλ 

 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή ζε νπνη-

νλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

Άξζξν 23 
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο  

 
1.  Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
α. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 

πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε 
ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ 
ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή 
πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο απφ ηνλ αξρηθφ πξνκεζεπηή  

νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, 
εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή: 

 
(1) Γελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, 

π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν 
εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 

 
(2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 

επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 

    Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. 

 
 Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή 
εθαξκνγήο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ Ν.4412/16). 

 
γ. Όηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 
(1) Ζ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή. 
 

(2) Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
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(3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε 
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 
  δ. Όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3. 

 
2. Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ 1.α. έσο 1.δ. ηεο παξ. 3, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη 
ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16, 
εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

 
α. Σσλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16 

 
β. Σνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 
 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο 
θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
 

3. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 1.δ., εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε νπζησδψο 
δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε 
πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε 
ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

 
α. Ζ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη 

κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε 
ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή 
ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επηιέγσ αξρηθψο ή ζα 
πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
β. Ζ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 

ππέξ ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε 
 

γ. Ζ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 
 

δ.  Όηαλ λένο πξνκεζεπηήο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, 
ζπλεπεία: 

 
(1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε 

ηελ πεξίπησζε 1.α. 
 

(2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ πξνκεζεπηή, ιφγσ 
εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, 
ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν 
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πησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη 
ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 

 
(3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ πξνκεζεπηή  έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 
ηνπ Ν.4412/16. 

 
4.  Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/16, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε 
δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 
1 θαη 2. 

 
Άξζξν 24 

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
 

1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
 

α. Ζ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα 
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 
(Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν4412/16. 
 

β. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
γ. Ζ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ιφγσ 

ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 
Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
  

2. Δίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε 
δπλάκελεο λα πξνβιεθζεί απφ ηελ ΑΑ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο 
εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο.  

 
Άξζξν 25 
Δρεκχζεηα 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί 

απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε 
απηφλ, ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη. 

 
 2. Ζ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ 

ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ 
ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
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ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιε-
ξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ 
βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή θα-
ηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην 
πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε 96 ΑΓ-

ΣΔ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
4. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 
δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 
πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 
5. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 
6. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΓ 28/2015 (Α 34). 

 
Άξζξν 26ν 

Λνηπέο δηαηάμεηο 

 
1. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο ησλ πεξί πξνκεζεηψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο. 
 
 2. Καλέλαο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξί-
πησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
  

3.  Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαη 
ππ’ φςηλ ν Ν.4412/16 [«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθήξπμε / Γεκν-
ζίεπζε, ε Καηαθχξσζε,  ε ζχκβαζε, εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νη-
θείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαηά ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά εκθάληζήο ησλ 
άξζξσλ - Παξαξηεκάησλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. 

 
  

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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ΠΡΟΘΖΚΔ  
«1»  Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο 
«2»   Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο -  Καιήο Δθηέιεζεο (Τπφδεηγκα)  
«3»   Τπεχζπλε Γήισζε «1»  (Τπφδεηγκα) 
«4»   Τπεχζπλε Γήισζε «2»  (Τπφδεηγκα) 
«5»   Τπεχζπλε Γήισζε «3»  (Τπφδεηγκα) 
«6»   Τπεχζπλε Γήισζε «4»  (Τπφδεηγκα) 
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 
 1.  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινύλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ηνπ 

(ππν)θαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ».  
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γηεπζύλνληα 
ύκβνπιν ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ. 
 
 3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απόδεημε 
ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ εθπξνζώπεζεο, 
θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 

  α. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 

Δηαηξείαο (ΑΕ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΕΠΕ):  
 

(1) ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
(2) ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξείαο. 
(3) Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν από ηελ 

αξκόδηα Αξρή. 
(4) Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο Αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηνύ. 

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

 

  β. Γηα Ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο (ΟΕ ή ΕΕ): 
 
   (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, 
θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 
   (2) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο από ηελ 
αξκόδηα Αξρή. 

 

γ.  Γηα  αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 
 
   (1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
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ππνπαξαγξάθνπο 3.α. ή 3.β., ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο 
ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε ζύζηαζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπόκελα κεηξώα εηαηξηώλ θαη ην 
ηειεπηαίν ζε ηζρύ θαηαζηαηηθό, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ 
δεηνύληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνύο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
  (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, από 
ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη:  
 

  (α)  Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθό. 
   (β)  Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθό λνκηκνπνηεηηθό όξν, πνπ 
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη  από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 

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

  ε. Ενώζειρ / κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά: 
 

   (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην θάζε 
κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  
   (2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ππνγεγξακκέλεο 
ππνρξεσηηθά από όια ηα κέιε απηήο ή από εθπξόζσπό ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ 
θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξόζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη. ηελ 
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

 

 1
η
: ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ν-

ξηζκέλα από ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ ζην ζύ-
λνιό ηνπο όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα α-
λαπιεξσζνύλ κε έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ 
πξνκεζεπηή ή, ζηα θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεύζπλε 
δήισζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ελώπηνλ δηθα-
ζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαλη-
ζκνύ ηεο ρώξαο ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή  ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν 
ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απ-
ηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηώλ 
ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο εληόο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαην-
ινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο». 
 

 2
η:

 Πποζθοπά Ενώζεων / Κοινοππαξιών: 
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  Η. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζύλεηαη εηο νιόθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο. 
 
  ΗΗ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξη-
ζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξό-
λν αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επ-
ζύλε νιόθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. 
 
  ΗΗΗ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλόηεηα πξνθύςεη θαηά ηνλ ρξόλν εθηέιε-
ζεο ηεο ζύκβαζεο, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε ηεο νιν-
θιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. Σα ππόινηπα κέιε ηεο 
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ α-
ληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο 
Αξρήο Πξνκεζεηώλ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 

 3
η:

 Οη ΑΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απηνηειώο ή ζε 
Έλσζε πξνζώπσλ ή Κνηλνπξαμία ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληόηεηα, α-
παηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α' 75) όπσο εθάζηνηε ηζρύεη ζύκθσλα θαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/14, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ ηα αθόινπζα: 
 
  Η. πληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 
κεηνρώλ ηνπ κέρξη θπζηθνύ πξνζώπνπ ή όηη απηό δελ επηβάιιεηαη θαηά ην δίθαην  
ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή όηη πξόθεηηαη γηα εηζεγκέλεο ζην 
Υξεκαηηζηήξην  θξαηώλ – κειώλ ηεο ΔΔ ή ηνπ ΟΟΑ εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη 
ε ππνρξέσζε απηή, θαζώο όηη ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκκεηέρεη εμσρώξηα 
εηαηξεία θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηε δηάηαμε ηνπ εδ. α ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 ηνπ 
Ν.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005. 
 
  ΗΗ. Θα πξνζθνκίζνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ 
ζε απηνύο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρύνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
3414/05. 

 
 ρεο(ΠΒ) Παλαγηώηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
(Τπόδεηγκα) 

 
Δθδόηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ηξαηόπεδν «ΓΚΗΑΛΑ» 

Υίνο  - ΣΚ 82100 

ηει. 2271084242 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ . 

(νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο). 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ  ………… (νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο)  

ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) 
.......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 
.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 
.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 
.......................…………………………………..

 

(πκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  
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γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθσλα κε ηελ (αξηζκό/εκεξνκελία) ..................... 
Γηαθήξπμε .............................................. ηεο 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4

Ο
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ  , γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο ζύκβαζεο: « Πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνύ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζπζζηηίνπ 
ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ» 

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 
ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (υπέρ ου η εγγύηση) θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε  ηξείο (3) εκέξεο  από ηελ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………...  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό 
αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
(Τπόδεηγκα) 

 
 

Δθδόηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4
Ο
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ηξαηόπεδν «ΓΚΗΑΛΑ» 

Υίνο  - ΣΚ 82100 

ηει. 2271084242 

Δγγύεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα 
θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 
πνζνύ ησλ επξώ……………………………………………………………………….. 
(Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο)

 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) 
.......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .................. 
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ππ αξηζ ..... ζύκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζύκθσλα κε ηελ 
(αξηζκό/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε ηεο 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/4

Ο
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ. 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 
θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 3  εκέξεο

 
από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή 

ζαο. 

Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ ή κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο 
όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο 
απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
 
 

 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηώηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  

 

ΑΔΑ: ΩΜΔΙ6-Η5Φ





 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Oθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «1» 

(Υπόδειγμα) 

                                                      

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλ-

λων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

 1. Δπηζπκνύκε   λα   ζπκκεηέρνπκε   ζηε   δηαδηθαζία   ζύλαςεο    ζύκβαζεο   
πξνκήζεηαο εκθηαισκέλνπ λεξνύ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζπζζηηίνπ ηεο 96 ΑΓΣΔ, κε 
αξηζκό δηαθήξπμεο 13/2018. 
 
 2.  Ζ  πξνζθνξά  ηεο  εηαηξείαο  ζπληάρζεθε  ζύκθσλα κε  ηνπο  όξνπο  ηεο  πα-
ξνύζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο ιάβακε γλώζε. 
 
 3.  Ζ εηαηξεία απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθή-
ξπμεο.  
 
 4.  Ζ εηαηξεία δελ έρεη απνθιεηζηεί από δηαγσληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 
 
 5.  Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ππήξμε ζπλεπήο σο 
πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέ-
σλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. 
 
 6.  Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ  πξνζθνξά  είλαη αιεζή 
θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο. 
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 7. Παξαηηνύκαζηε από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο, γηα ηελ νπνηαδήπνηε από-
θαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (96 ΑΓΣΔ), ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθύξσζεο ηνπ δηα-
γσληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηεο. 
 
 8. Ζ εηαηξεία δελ ζα  ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο  κόλη-
κνπο ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο  γηα ηνπο νπνί-
νπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 
1400/73  
   
 9.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ζα ηεξνύκε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ α-
πνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ηηο ζπιινγη-
θέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16. Ζ ηήξεζε 
ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ 
εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 
 

Υίνο, ..............….2018 
           Ο δειώλ 

             
                       (ππνγξαθή) 
 

 Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
 

 
 

 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηώηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΔΙ6-Η5Φ





 
 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «2» 

                                 (Υπόδειγμα) 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλ-

λων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

 1. Δγώ πξνζσπηθά κε ηελ  ηδηόηεηα ηνπ ................................... (πξνέδξνπ  ή δη-
αρεηξηζηή ή  λνκίκνπ  εθπξνζώπνπ)  δελ  έρσ  θαηαδηθαζζεί  κε  ακεηάθιεηε  απόθαζε  
γηα  θάπνην  από  ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:  
 
       α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξ. 1 ηεο απόθαζεο- πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
 Οθησβξίνπ 2008.  

 
      β. Γσξνδνθία, όπσο  νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηα-
πνιέκεζεοηεο δηαθζνξάο θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ  άξζξνπ 2 ηεο  απόθαζεο- πιαίζην  
2003/568/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο  22αο  Ηνπιίνπ 2003,  (θαζώο  θαη όπσο  νξίδεηαη  
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα).  
  
       γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο  ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48). 
 
  δ. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο  νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
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2002/475/ΓΔΤ ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο  13εο Ηνπλίνπ  2002, γηα  ηελ  θαηαπνιέκεζε ηεο  
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή  εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα 
δηάπξαμεο  εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.  
 
  ε. Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από  παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή  ρξεκαηνδό-
ηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,  όπσο  απηέο  νξίδνληαη  ζην  άξζξν  1  ηεο  Οδεγίαο  2005/60/ΔΚ  
ηνπ  Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005.   
 
    ζη.  Παηδηθή  εξγαζία θαη  άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξώπσλ, όπσο  νξίδν-
ληαη ζην άξζξν  2  ηεο Οδεγίαο  2011/36/ΔΔ  ηνπ Δπξσπατθνύ  Κνηλνβνπιίνπ  θαη  ηνπ 
πκβνπιίνπ  ηεο  5εο Απξηιίνπ 2011.   
 
    δ. ρεηηθά κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνύ  Κώδηθα, αλαθνξηθά  κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο 
 
 2. Ζ εηαηξεία θαη εγώ πξνζσπηθά κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ................................... 
(πξνέδξνπ ή δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ) δελ έρνπκε αζεηήζεη ηηο  ππνρξεώζεηο 
καο όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο .  
 

Υίνο, ..............….2018 
           Ο δειώλ 

             
                       (ππνγξαθή) 
 

 Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
 

 

 
 ρεο(ΠΒ) Παλαγηώηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «3» 

                        (Υπόδειγμα) 
    

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλ-

λων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 

 1. Ζ εηαηξεία δελ   ηειεί   ππό   πηώρεπζε,   δελ   έρεη   ππαρζεί   ζε δηαδηθαζία   

εμπγίαλζεο  ή   εηδηθήο   εθθαζάξηζεο,  δελ   ηειεί   ππό   αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθ-

θαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, δελ  έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ   ζπκβηβα-

ζκνύ,    δελ   έρεη    αλαζηείιεη   ηηο    επηρεηξεκαηηθέο   ηνπ δξαζηεξηόηεηεο   θαη   δελ   

βξίζθεηαη   ζε    νπνηαδήπνηε   αλάινγε   θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα  από  παξόκνηα   δηα-

δηθαζία,  πξνβιεπόκελε  ζε  εζληθέο  δηαηάμεηο λόκνπ. 

 

 2. Ζ εηαηξεία δελ  έρεη ζπλάςεη  ζπκθσλίεο  κε άιινπο  νηθνλνκηθνύο θνξείο κε 

ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ.  

 

 3. Γελ πθίζηαηαη γηα ην πξόζσπό κνπ κε ηελ ηδηόηεηα  ηνπ ................................... 

(πξνέδξνπ ή  δηαρεηξηζηή ή λνκίκνπ  εθπξνζώπνπ), θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξό-

λησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24  ηνπ λ.4412/2016 
 

 4. Γελ   ππήξμε   πξόηεξε    ζπκκεηνρή   κνπ    θαηά   ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηα-

δηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο. , 
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 5.  Ζ εηαηξεία δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά   
ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πνπ  
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο 
ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο.  
 

 6. Ζ εηαηξεία δελ έρεη απνθιεηζηεί από ηε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Υίνο, ..............….2018 
           Ο δειώλ 

             
                       (ππνγξαθή) 
 

 Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
 

 
 ρεο(ΠΒ) Παλαγηώηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ   
Φ 600.163/82/4617/.49715  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ «4» 

(Υπόδειγμα) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλ-

λων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

 1.    Μέρξη θαη  ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δύλακαη λα αληαπεμέι-
ζσ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνκήζεηαο κε ηνπο Δηδηθνύο Όξνπο πνπ ηίζεληαη ζην Πα-
ξάξηεκα «Β» ηεο δηαθήξπμεο 13/2018 ηεο 96 ΑΓΣΔ. 
 
 2.     Ζ πξνζθνξά ηζρύεη κέρξη 08 Γεθ 2018. 
 
 3. Ζ εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δπηκειεηήξην .................................... 
κε αξηζκό ΓΔΜΖ.................................................... (Ή όπσο θαηά πεξίπησζε ηζρύ-
εη γηα ηα εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο  κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα  XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016)  
            
          Υίνο, ..............….2018 
           Ο δειώλ 

             
                       (ππνγξαθή) 
 

ΑΔΑ: ΩΜΔΙ6-Η5Φ





Α-6-2 

 Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγ-
γξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
 

 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηώηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18   
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΦΤΚΣΙΚΧΝ-ΥΤΜΧΝ ΚΑΙ 

 ΕΜΦΙΑΛΧΜΕΝΟΤ ΝΕΡΟΤ 
 

Άξζξν 1
Ο
  

Πεξηγξαθή - Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο  
 

 1. Σαμηλφκεζε θαηά CPV: 15981000-8. 
 
 2. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ, φπσο ζηελ πξνζζήθε «1/Β» ηνπ παξφληνο , γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ζπζζηηίνπ νπιηηψλ ησλ  Μνλάδσλ - Αλεμ. Τπνκνλάδσλ ζηελ ΠΔ/96 
ΑΓΣΔ. 
 

3.  Ο δηαγσληζκφο δελ αθνξά ην ηκήκα απηνεμππεξέηεζεο ηνπ Π XIOY θαη 
ηα ΚΦΜ ησλ Μνλάδσλ (Παξαξηήκαηα ηνπ Π XIOY), ηα νπνία δχλαληαη λα 
πξνκεζεπηνχλ ηα παξαπάλσ είδε απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά ρσξίο δηαγσληζκφ, κε ηε 
ζχλαςε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε ην Π XIOY, κε εζσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 
πξνκεζεπηέο. Δπηπιένλ ε ζχκβαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε ΛΔΘ Υίνπ. 
 
         4.  Δθφζνλ νη ηηκέο πνπ ζα επηηεπρζνχλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, θξηζνχλ 
ζπκθέξνπζεο απφ ην Π XIOY πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ ηνπ, δχλαληαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ κεηνδφηε 
πξνκεζεπηή, ρσξίο φκσο λα πθίζηαηαη αμίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα απνθιεηζηηθή 
δηάζεζε ησλ εηδψλ ηνπ, απφ ην Π θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ. 
 

 5. Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή ησλ 
εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

Άξζξν 2
ν
 

Σερληθή Πξνζθνξά 
 

         1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο λα 
ππνβάιινπλ: 
 

α. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δειψλνληαη (Τπφδεηγκα 
Πξνζζήθεο 4/B ηνπ παξφληνο) : 
 
                   (1)   Οη  εγθαηαζηάζεηο  παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο  
(ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ - λεξψλ) πνπ  πξνζθέξνληαη  νη   νπνίεο δχλαηαη λα 
ππνζηνχλ εμ αξρήο  πγεηνλνκηθφ έιεγρν νπνηεδήπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ  
Τπεξεζία.  
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   (2) Ζ επηρείξεζε απνδέρεηαη ηνλ πξνέιεγρν θαη ηνλ έιεγρν - 
επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο  ή αξκφδηνπ θνξέα θαηά εληνιή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
 
   (3) Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα,  ηα νπνία 
ζα πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, αληίγξαθα ησλ 
νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη νδεγνί απηψλ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ 
απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν ηχπν νρήκαηνο. 
 

(4) Ζ ρψξα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 
εηδψλ (Δπξσπατθήο Έλσζεο). 
 

(5) Σα πξντφληα  είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ Πνηψλ 
(ΚΣΠ) θαη ηηο ζρεηηθέο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

 
                          (6) Ζ επηρείξεζε εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ HACCP, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 
(ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 852/2004. 
                             
   (7)  Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο αρξεσζηήησο 
ησλ πξντφλησλ ηνπο πνπ δελ ζα έρνπλ θαηαλαισζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπο, θαζψο επίζεο θαη φηη ζα πάξνπλ πίζσ ηπρφλ πνζφηεηα πνπ παξέκεηλε 
αδηάζεηε, κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
  

 2.   Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο ε πξνζνρή ησλ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ζην φηη, φινη νη παξάγξαθνη ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ζεσξνχληαη 
‘’ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΗ ΌΡΟΗ’’ θαη ε κε ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο.      
 

Άξζξν 3
Ο
 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
 
 1.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο, εθφζνλ επηζπκνχλ, γηα ηελ θάησζη θαηεγνξηα, πνπ απαηηεί ε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία: 
 
             Καηεγνξία: «Δκθηαισκέλα Νεξά ζε ζπζθεπαζία ησλ 1500 ml» 
 
φπσο απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1», ηνπ παξφληνο 
Παξαξηήκαηνο.  

 
 2. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζε είδνο δηαθνξεηηθήο πνζφηεηαο (ml) 
απφ ηελ δεηνχκελε, ζα γίλνπλ απνδεθηέο, αθνχ αλαρζεί ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ζηελ 
αληίζηνηρε πνζφηεηα πνπ δεηά ν δηαγσληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
ζχγθξηζε επί θνηλνχ πεξηέθηε θαη πνζφηεηαο. 
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3. Ο ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο ηεο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν - επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ - ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο  

ανά τεμάχιο. Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Τπνρξεσηηθφ Τπφδεηγκα), φπσο 
ζηελ πξνζζήθε «2» ησλ εηδηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
4. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 

επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα , 
θξαηήζεηο θιπ) θαη δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ ΦΠΑ.  
 

Άξζξν 4ν 
Δπηζεψξεζε (Πξνέιεγρνο) Δγθαηαζηάζεσλ  

 
 1. Ο πξνέιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ ιακβάλεη ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ 
νη πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ εγρψξηαο παξαγσγήο, ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία θαη 
γεληθψο ν ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο παξαζθεπήο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ηελ 
πνηφηεηα φζν θαη ηελ πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζε. 
 
 2. Απνζθνπεί ζηελ επηινγή βηνκεραληψλ ή βηνηερληψλ, νη νπνίεο πιεξνχλ 
ηνπο φξνπο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, δηαζέηνπλ δε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, 
πξνζσπηθφ εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ, 
αληαπνθξηλφκελσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. 
 
 3. Πξνο ηνχην ζπγθξνηείηαη θαηάιιειε επηηξνπή ε νπνία πξνβαίλεη ζε 
επηζεψξεζε ηεο βηνκεραλίαο ή βηνηερλίαο εθάζηνπ πξνκεζεπηή θαη ζπληάζζεη 
ζρεηηθή έθζεζε. 
 
 4. Βηνκεραλία ή βηνηερλία πνπ δελ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, 
απνθιείεηαη ηεο αλάζεζεο πξνκήζεηαο, κφλν γηα ηνλ ππφ δηεμαγσγή δηαγσληζκφ, 
γλσξίδνληαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 
  
  5. Ο παξαπάλσ πξνέιεγρνο δελ απαηηείηαη εθφζνλ απηφο έιαβε ρψξα εληφο 
ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο θαη ε βηνκεραλία ραξαθηεξίζηεθε σο θαηάιιειε.  
 
 6. Σπρφλ αθαηαιιειφηεηα ή κε απνδνρή κηαο βηνηερλίαο αθνξά κφλν ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη ηεο πξνδηαγξαθέο απηήο. 
   

Άξζξν 5
ν
 

Πνηφηεηα Πξνζθεξνκέλσλ Δηδψλ – Έιεγρνο 
 

 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
  β. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ. 
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  γ. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα / κέζα γηα 
ην ζθνπφ απηφ, ηα νπνία ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ 
θαη Πνηψλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 
 
 2. Δηδηθφηεξα γηα ην λεξφ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ΠΓ 433/83 (ΦΔΚ 
163/ Σεχρνο Α΄/9 Ννε 1983),  ΚΤΑ Τ2 ΟΗΚ 329/1998 (ΦΔΚ 114/ Σεχρνο Β΄/12 Φεβ 
1998) θαη  ΚΤΑ Τ2 2006/2001 (ΦΔΚ 892/Σεχρνο Β΄/11 Ioπι 01). 
 
 3. Σα πξνζθνκηδφκελα πξντφληα ζα πθίζηαληαη πγεηνλνκηθφ θαη πνηνηηθφ 
έιεγρν, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, απφ αξκφδηα φξγαλα (επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή 
θηελίαηξν ηεο 96 ΑΓΣΔ), παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή λνκίκνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ, κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
 

 α. Με Μαθξνζθνπηθφ- Οξγαλνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 
ζπζθεπαζίαο - επηζεκάλζεψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ απηά πιεξνχλ ηα 
θαζνξηδφκελα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο. Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο ησλ 
πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε, 
αλψκαιεο νζκέο θαη γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ ζηνηρεία πξνκεζεπηή, 
εκεξνκελία παξαγσγήο ή ιήμεο θιπ.) θαζψο επίζεο αληηθαλνληθέο ζπλζήθεο 
κεηαθνξάο. 
 

β. Με εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ν νπνίνο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ 
δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία, καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη 
θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε 
ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά 
Δξγαζηήξηα (ΥΖ, ΚΒΗΔ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΔΝΟΚ, ΑΚΤ). Ζ ιήςε ησλ δεηγκάησλ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, γίλεηαη ζε πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ή ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε, πξνο εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 
δηαθξίβσζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο. Ο πξνκεζεπηήο, 
πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο  ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην 
φλνκά ηνπ νινγξάθσο, θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
ην έληππν απηφ (θαη κφλν απηφ) δειψλεηαη ελππνγξάθσο απφ ηνλ λφκηκν 
αληηπξφζσπν, ε επηζπκία ή φρη ηεο επηρείξεζεο γηα θαη’ έθεζε εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ 
λα ιεθζεί έγθαηξα θαη ηθαλφο αξηζκφο αληηδεηγκάησλ. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, λα δεζκεχζεη κεηά απφ πγεηνλνκηθφ έιεγρν, 
απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ηνλ θηελίαηξν ή ηα φξγαλα 
ησλ Μνλάδσλ, νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο ησλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παξαιαβήο ηνπο, εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 
δελ είλαη ζχκθσλα κε ην θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Ο πξνκεζεπηήο 
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο δεζκεπζείζεο πνζφηεηεο απζεκεξφλ. ε 
πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο δεζκεπκέλσλ πξντφλησλ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηηο 
Μνλάδεο λα πξνκεζεχνληαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ε δε εμφθιεζε ησλ 
ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο. 
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5.   Ζ επηηξνπή πξνειέγρνπ βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ  ηεο Τπεξεζίαο, ζα 
επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, γηα 
δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ ηεο νξζήο πγηεηλήο θαη βηνκεραληθήο πξαθηηθήο. 
 
 6.  Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, ηίζεληαη 
ππφςε ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ, πξνζηίκσλ, 
εθπηψζεσλ θηι. Ζ απφθαζε ηεο Γηνηθήζεσο είλαη νξηζηηθή θαη απαγνξεχεηαη θαηά 
λφκν λα αλαθιεζεί. 

 
 7.  Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Σα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη απφ ηα 
αληίζηνηρα εξγαζηήξηα (ΚΒΗΔ, Υεκείν ηξαηνχ) κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ 
απηψλ. Οκνίσο ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ζε άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο, ζα 
βαξχλεη επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή. 
  

8. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

 
 9.  ε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ, 
εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο. 
  

Άξζξν 6ν 
Σερληθνί Όξνη 

 
 1.   Σα πξντφληα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο., πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 
θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ΚΤΑ Τ2/2600/2001 ΦΔΚ 892/Β΄11-7-2001 
 
 2. Όια  ηα είδε πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά  
ζεκάλζεηο κε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο επί ηεο ζπζθεπαζίαο (φρη ζε απηνθφιιεηεο 
εηηθέηεο): 
 
    α.  Δπσλπκία εηαηξείαο. 
  
    β.  Ολνκαζία θαη ζχλζεζε πξντφληνο. 
 
    γ.  Καζαξφ βάξνο πξντφληνο. 
  
    δ.  Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 
 
        3.      Πξντφληα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ αιινηψζεηο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο 
εκεξνκελίαο ζπληήξεζήο ηνπο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαζηζηά κε 
άιια, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.  
 
 4. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θάζε είδνπο ζα είλαη απηή πνπ θπθινθνξεί ζην 
ειεχζεξν εκπφξην. 
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Άξζξν 7ν 
Παξάδνζε –Παξαιαβή   

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή κε δηθά ηνπ 
κέζα (νρήκαηα) ζε φιεο ηηο Μνλάδεο ηεο 96 ΑΓΣΔ γηα ην εκθηαισκέλν λεξφ. 
 
  2.  Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζσζηφ ηξφπν κεηαθνξάο ησλ 
πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Τπνρξενχηαη λα απνδέρεηαη, απφ 
ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη 
έμνδν απφ ην ζηξαηφπεδν, θαηά ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δνζνιεςίεο ηνπ. Σα 
ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη  λα πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 
 
  3.  Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ θαη ησλ  
πνζνηήησλ, αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ παξαθνινχζεζε θαη 
ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε επίβιεςε θαη ε παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα 
γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ε νπνία 
ζα ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κε κέξηκλα θάζε παξαιακβάλνπζαο 
κνλάδνο – ππεξεζίαο . 
 
  4.  Όζα   είδε   παξακέλνπλ  αδηάζεηα   κεηά   ηε   ιήμε   ηεο   εκεξνκελίαο 
ζπληήξεζεο - θαηαλάισζεο, νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα αληηθαζηζηνχλ κε 

άιια   πξφζθαηεο   παξαγσγήο,   ρσξίο   θακία    επηβάξπλζε   ηεο   ζηξαηησηηθήο 

Τπεξεζίαο.  

 
5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ηηκνιφγηα – δειηία απνζηνιήο 

πξνο ην Π ΥΗΟΤ.  
  

Άξζξν 8ν
 

Λνηπνί Όξνη 
 
 1. Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη, ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη, λα αλαθέξεη 
ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ,  ν νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη ζηηο εθάζηνηε 
δεηγκαηνιεςίεο γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, (νλνκαηεπψλπκα – θσηνγξαθίεο – 
θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ νδεγψλ, αξηζκνί θπθινθνξίαο 
απηνθηλήησλ, θηι), πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ κε κέξηκλα ηνπ 2

νπ
 ΔΓ/96 ΑΓΣΔ, ηα 

αληίζηνηρα δειηία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζην Π ΥΗΟΤ. 
 
 2. Όιεο νη αλαθνηλψζεηο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο γίλνληαη εγγξάθσο. 
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3. ε θακηά πεξίπησζε δελ έρεη δηθαίσκα ν πξνκεζεπηήο λα παξαηηεζεί ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε εθπίπηεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ππέξ ΜΣ. 
 
 

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  

            

  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 

     «1»  Πίλαθαο ησλ πξνο Πξνκήζεηα  Αλαςπθηηθψλ – Υπκψλ – Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ 
     «2»  Πίλαθαο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Ύςνπο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ    
     «3»  Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (Τπφδεηγκα) 

«4»   Τπεχζπλε Γήισζε «5»  (Τπφδεηγκα) 
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 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

 
Π Η Ν Α Κ Α    

ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΝΔΡΧΝ 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   

EMΦΙΑΛΧΜΕΝΑ ΝΕΡΑ (ΤΚΕΤΑΙΕ 1.500 ml) 

1 ΦΤΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 

2 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ  

 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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ΠΗΝΑΚΑ 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΦΟΤ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΧΝ 

ΕΚΣΙΜΧΜΕΝΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ

ΜΟ 

Ε ΕΤΡΧ 

ΕΓΓΤΗΗ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Ε ΕΤΡΧ 

ΕΓΓΤΗΗ  

ΚΑΛΗ 

ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ε ΕΤΡΧ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ   

EMΦΙΑΛΧΜΕΝΑ ΝΕΡΑ  (ΤΚΕΤΑΙΕ 1.500 ml) 

1 ΦΤΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 
50.000 1.000,00 2.500,00 

2 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ  

 ΤΝΟΛΟ 50.000 1.000,00 2.500,00 

 
 

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
«XIO» 
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
25 Οθη 18 ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 

Φ.600.163/82/49715/.4617 
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ΔΓΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 
(ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

 
 Ο ππνγεγξακκέλνο ............................ (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ...................... 
(Όλνκα Παηξφο) θάηνηθνο .................. (Πφιε, Υσξηφ) ................................... (Οδφο 
θαη αξηζκφο) ηει. ............... πνπ εθπξνζσπψ ηελ ....................................... (Όλνκα 
Δηαηξείαο) ζαο γλσξίδσ ηα παξαθάησ: 
 
  α. Λάβακε γλψζε θαη απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα ηνπο γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο Φ.600.163/…./…../…../…Οθη 18/96 
ΑΓΣΔ/4

Ο
 ΔΓ. 

 
 β. Πξνζθέξσ θαηά είδνο ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη δίπια ζην θάζε έλα 

είδνο φπσο παξαθάησ: 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 
EMΦΙΑΛΧΜΕΝΑ ΝΕΡΑ  

(ΤΚΕΤΑΙΕ 1.500 ml) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ  
ΥΧΡΗ ΦΠΑ ΑΝΑ ΣΔΜΑΥΗΟ  

(Δ ΔΤΡΧ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 

1 ΦΤΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ   

2 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ    

 
Υίνο, ............................ 

 -Ο- 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 

Τπνγξαθή θαη  
ηίζεηαη ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο 

 
 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  

 
 

 
 
 

 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

ΑΔΑ: ΩΜΔΙ6-Η5Φ





B-4-2 

./. 

 96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
 25 Οθη 18 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ «5» 

                                 (Τπόδειγμα) 

Downlo ad from  

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: 96 ΑΓΣΔ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 

 1. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ  πξνζθέξνληαη  είλαη 
νη παξαθάησ : 
 
  Δκθηαισκέλνπ λεξνχ : …………………….. (δηεχζπλζε - ηειέθσλν) ηεο 
εηαηξείαο ………………………., ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο έρεη απνδερζεί 
έλαληί κνπ  ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο (εάλ απαηηείηαη). 
 
 2. Οη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο δχλαηαη λα ππνζηνχλ εμ αξρήο  
πγεηνλνκηθφ έιεγρν νπνηεδήπνηε θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηε  ηξαηησηηθή Τπεξεζία.  
 
 3. Ζ επηρείξεζε απνδέρεηαη ηνλ πξνέιεγρν θαη ηνλ έιεγρν - επηζεψξεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο απφ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο  ή 
αξκφδηνπ θνξέα θαηά εληνιή ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
επεμεξγαζίαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε 
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ζχκβαζε. 
 
 4. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ γίλεηαη κε ηα εμήο θαηάιιεια νρήκαηα : 
……….(αξηζκνί θπθινθνξίαο)  ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, 
αληίγξαθα ησλ νπνίσλ πξνζθνκίδνληαη. Οη νδεγνί απηψλ είλαη θάηνρνη ησλ 
απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν ηχπν νρήκαηνο. 
 
 5. Ζ ρψξα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ 
……………………………... 
 
 6. Σα πξντφληα  είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη 
ηηο ζρεηηθέο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

 
 7. Ζ επηρείξεζε κνπ εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο 
ηξνθίκσλ, βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ HACCP, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) ππ’ 
αξηζκ. 852/2004. 
                             
 8. Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο αρξεσζηήησο ησλ 
πξντφλησλ ηνπο πνπ δελ ζα έρνπλ θαηαλαισζεί κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, 
θαζψο επίζεο θαη φηη ζα πάξνπλ πίζσ ηπρφλ πνζφηεηα πνπ παξέκεηλε αδηάζεηε, 
κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 

Υίνο, ..............….2018 
           Ο δειψλ 

             
                       (ππνγξαθή) 
 

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

 ρεο(ΠΒ) Παλαγηψηεο Εήζεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Δπηηειάξρεο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΗIδ  
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΜΦΙΑΛΩΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ.  13 /2018  

για ηην  Προμήθεια Δμθιαλωμένοσ νερού  
 

Νοεμβριος  2018 
 
 
 
 
 

 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
  25 Οθη 18   
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ   
Φ 600.163/82/49715/.4617  
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13 /2018 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΜΦΙΑΛΩΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 

  
1. ηε Υην , ζήκεξα ηελ ………. 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο …………. θαη 

ψξα …………, ζην γξαθείν ηεο 96 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ , νη ππνγεγξακκέλνη : 
 
  α. …………………………………………………….., ν νπνίνο ελεξγεί 
γηα ινγαξηαζκφ ηεο 96 ΑΓΣΔ θαη 
 
  β.     …………………………………………………..……, εθπξφζσπνο 
ηεο εηαηξείαο  «…………………………………………….» 
 

π ρ ο β ή κ α μ ε 
 
ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνκήζεηαο εκθηαισκέλνπ λεξνχ, κε 
ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη επη ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο, γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
ζπζζηηίνπ νπιηηψλ ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, ζε εθηέιεζε ησλ θάησζη: 
 
  α. Φ.600.163/…………………………………................................. (δγή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη 
 
  β. Φ.600.163/……………………………………………………….… 
(δγή θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ)  
 
νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 
 
 2. Ζ ζχκβαζε ζηεξίδεηαη: 
 
  α. ην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
   
  β. ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο απηνχ 
(Φ.600.163/………………………………..…………….). 
 
  γ. ηε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Φ600.163/…………………………….. ……………… ). 
 
  δ. ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή 
θαζψο θαη ζε ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηξφθηκα. 
 
  ε. ηα παξαθάησ επί κέξνπο άξζξα. 
 

Άρθρο 1ο 
Ανηικείμενο ύμβαζης 

 
 1. Σα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ θαηαθπξψζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ 
κεηνδφηε, έρνπλ φπσο ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα. 
 
 2. Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ησλ εηδψλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πξνζσπηθνχ. 
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 3.  Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δηαηεξεί ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηε ΛΔΘ 
Υίνπ, εκθηαισκέλνπ λεξνχ νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, εθφζνλ ην επηζπκεί, 
πέξαλ ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηνχ, γηα ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 
ηεο. Ζ ζχκβαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε ΛΔΘ Υίνπ. 
 

Άρθρο 2ο 
ύμβαζη - Αναπροζαρμογή Σιμής 

 
 Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο (1) 
έηνπο, απφ 24 Ννε 2018 κέρξη 24 Ννε 2019, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη έμη 
κήλεο, κνλνκεξψο απφ ηελ ππεξεζία θαη κέρξη έλα εμάκελν αθφκε, χζηεξε απφ 
θνηλή απνδνρή ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
ηζρχνπζεο ηηκέο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή. 
 

Άρθρο 3ο 
Δγγσοδοζία 

 
 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο ν κεηνδφηεο θαηέζεζε εγγπεηηθή 
επηζηνιή πνζνχ ………….. ρηιηάδσλ επξψ (………….€) ηεο 
Σξάπεδαο…………………………………..κε αξηζκφ………………………..  
 

Άρθρο 4ο 
Πληρωμή - Γικαιολογηηικά 

 
 1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ην ΠΥ εληφο 30 εκεξψλ 
απφ ηελ παξάδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 
 2. Δπίζεο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, απαηηνχληαη, ηα εμήο θαη ειάρηζην 
δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Δπίζεκν ηηκνιφγην ή εμνθιεηηθή απφδεημε, ζεσξεκέλε φπσο 
πξνβιέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 
ηηκνινγίνπ. 

 
   β. Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 
   γ. Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

 
4. Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηνπ 

θαζαξνχ πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή αμία 
ησλ πξντφλησλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε 
απφ ηελ Τπεξεζία.  
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5. Ζ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηελ 
ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πξνκεζεπηή  ή ζε 
πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ (ΚΔΓΔ).      

 
 6. Απαγνξεχεηαη ε ιήςε πξνθαηαβνιήο ή πξνεμφθιεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, θνξηνεθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη 
ηελ παξάδνζε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζηελ έδξα ηνπ Π Υίνπ θαη ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Ζ αμία ησλ δεηγµάησλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα έιεγρν  απφ ηελ 
Τπεξεζία θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ  εμεηάζεσλ. 

 
  γ. Πάζεο θχζεσο ινηπέο επηβαξχλζεηο-θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη 
απφ ηε λνκνζεζία.   
 
 8. Ζ ππεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη, γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ 
ηειψλ θ.ιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 
πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 
 

Άρθρο 5ο 
Παράδοζη - Παραλαβή 

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή κε δηθά 
ηνπ κέζα (νρήκαηα) ζε φιεο ηηο Μνλάδεο ηεο 96 ΑΓΣΔ γηα ην εκθηαισκέλν λεξφ. 
 
  2.  Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζσζηφ ηξφπν κεηαθνξάο ησλ 
πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Τπνρξενχηαη λα απνδέρεηαη, 
απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία, ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, 
παξακνλή θαη έμνδν απφ ην ζηξαηφπεδν, θαηά ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο 
δνζνιεςίεο ηνπ. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηαθνξηθά κέζα, 
πξέπεη  λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο Τγεηνλνκηθέο 
Γηαηάμεηο. 
 
  3.  Οη Μνλάδεο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εηδψλ θαη ησλ  
πνζνηήησλ, αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 
 
  4.  Όζα   είδε   παξακέλνπλ  αδηάζεηα   κεηά   ηε   ιήμε   ηεο   εκεξνκελίαο 
ζπληήξεζεο - θαηαλάισζεο, νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα αληηθαζηζηνχλ κε 
άιια   πξφζθαηεο   παξαγσγήο,   ρσξίο   θακία    επηβάξπλζε   ηεο   ζηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο.  

 
5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη ηηκνιφγηα – δειηία απνζηνιήο 

πξνο ην Π ΥΗΟΤ.  
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Άρθρο 6ο 
Δκτώρηζη σμβαηικών Τποτρεώζεων 

 
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
Άρθρο 7ο 

Σετνικοί Προζδιοριζμοί 
 

            1.   Σα πξντφληα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ . 
 
            2.   Όια  ηα είδε πνπ δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά  
ζεκάλζεηο κε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο επί ηεο ζπζθεπαζίαο (φρη ζε απηνθφιιεηεο 
εηηθέηεο): 
 
     α.  Δπσλπκία εηαηξείαο. 
  
     β.  Ολνκαζία θαη ζχλζεζε πξντφληνο. 
 
     γ.  Καζαξφ βάξνο πξντφληνο. 
  
     δ.  Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. 
 
        3.      Πξντφληα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ αιινηψζεηο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο 
εκεξνκελίαο ζπληήξεζήο ηνπο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαζηζηά κε 
άιια, ρσξίο θακία ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.  
 

Άρθρο 9ο 
Κσρώζεις 

 
Κπξψζεηο ζε Βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή- Πνηληθέο Ρήηξεο 

 
         1.   Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ 
θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ. 
 

2. Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνχκελσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο : 
 

α. Δπαλαιακβαλφκελεο έιιεηςεο πξντφλησλ. 
 

β. Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ ηα νπνία δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή 
κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
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γ. Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο , ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξκεζεπηή. 

  
  δ. Με  χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, 
ηφζν θαηά  ηελ παξαζθεπή, φζν   θαη θαηά  ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά  θαη  δηάζεζε 
ησλ εηδψλ.  

  
  ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ έγγξαθε ππφδεημε,  ε  
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ.  

 
  ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ  δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ 
ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξντφληα θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα 
επηιχζεη  εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

  
  δ. Πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο. 

 
ε. Πξνζθφκηζε αθαηάιιεινπ πνηνηηθψο πξντφληνο ή εθηξνπψλ απφ 

ηελ πθηζηάκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (ΚΣΠ θηι). 
 
ζ. Απζαίξεηεο θαη κε, ιαλζαζκέλεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
 
η. Με έθδνζεο λφκηκνπ ηηκνινγίνπ ή κε αλαγξαθήο ζε απηφ ηεο 

πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο πνπ παξαδίδεηαη. 
 
  ηα. Με εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνπο 
Γεληθνχο- Δηδηθνχο Όξνπο. 
           

3. Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη 
επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη  
αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο πιένλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη 
παξάιιειε ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΣ.  
 

4. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ  
αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
                  α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ηα είδε δελ παξαδφζεθαλ κε 
επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  
 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
        5. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή νπνηνπδήπνηε 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ε Τπεξεζία επηβάιιεη θαηά ηε θξίζε ηεο, ηηο 
παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Πξψηε θνξά , έγγξαθε ζχζηαζε. 
 
  β. Γεχηεξε θνξά, πξφζηηκν: 1.000 Δπξψ. 
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  γ. Σξίηε θνξά, πξφζηηκν: 2.000. 

 
 δ. Σέηαξηε θνξά, πξφζηηκν: 4.000. 

  
6. Με ηελ επηβνιή ηνπ ηξίηνπ πξνζηίκνπ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ: 
               

α.   Γηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα φζα είδε 
είρε κεηνδνηήζεη θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  β. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο  
ζπκβάζεσο, ππέξ ηνπ ΜΣ.  
 
    γ.  Σελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε, πνπ έιαβε 
κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ ή απεπζείαο αλάζεζε κεηά 
απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ δηαθνξά ηηκήο 
πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή θαη  
εηζπξάηηεηαη είηε απφ φζα ρξήκαηα έρεη λα ιακβάλεη απφ ηελ ππεξεζία, είηε 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ «Πεξί Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 
 

7. Ζ είζπξαμε ηνπ πξφζηηκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ 
αλάδνρνπ ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 
πνζφ ή κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ. 
  

8. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ θαη ζηε θείκελε 
λνκνζεζία, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα 
πξνθιεζεί/πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε  ή ηελ πιεκκειή ή ηελ 
θαθή εθηέιεζε  ηεο ζχκβαζεο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λνκίκσλ 
δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  

 
9. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, 

απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, 
δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

Άρθρο 10ο 
Τγειονομικός και Ποιοηικός Έλεγτος 

 
 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
  β. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 
νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ. 
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  γ. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα / κέζα 
γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα νπνία ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 
 
   2.   Eηδηθφηεξα γηα ην λεξφ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ΠΓ 433/83 (ΦΔΚ 
163/ Σεχρνο Α΄/9 Ννε 1983),  ΚΤΑ Τ2 ΟΗΚ 329/1998 (ΦΔΚ 114/ Σεχρνο Β΄/12 Φεβ 
1998) θαη  ΚΤΑ Τ2 2006/2001 (ΦΔΚ 892/Σεχρνο Β΄/11 Ioπι 01). 
 
  3. Σα πξνζθνκηδφκελα πξντφληα ζα πθίζηαληαη πγεηνλνκηθφ θαη πνηνηηθφ 
έιεγρν, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία, απφ αξκφδηα φξγαλα (επηηξνπή ή θηελίαηξν ηεο 96 ΑΓΣΔ), 
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή λνκίκνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, κε ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο: 
 

α. Με Μαθξνζθνπηθφ- Οξγαλνιεπηηθφ έιεγρν ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 
ζπζθεπαζίαο - επηζεκάλζεψλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ απηά πιεξνχλ 
ηα θαζνξηδφκελα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο. Οη δηαπηζηνχκελεο 
καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνξξίςεσο θαη κε παξαιαβήο 
ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο 
έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ππφ 
ζχλζιηςε, αλψκαιεο νζκέο θαη γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ ζηνηρεία πξνκε-
ζεπηή, εκεξνκελία παξαγσγήο ή ιήμεο θιπ.) θαζψο επίζεο αληηθαλνληθέο 
ζπλζήθεο κεηαθνξάο. 
 

β. Με εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ν νπνίνο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ 
δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία, καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη 
θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη 
ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά 
Δξγαζηήξηα (ΥΖ, ΚΒΗΔ, Γ΄ ΚΝΟ, ΚΔΝΟΚ, ΑΚΤ). Ζ ιήςε ησλ δεηγκάησλ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, γίλεηαη ζε πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε ή ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε, πξνο εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 
δηαθξίβσζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο. Ο πξνκεζεπηήο, 
πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο  ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην 
φλνκά ηνπ νινγξάθσο, θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
ην έληππν απηφ (θαη κφλν απηφ) δειψλεηαη ελππνγξάθσο απφ ηνλ λφκηκν 
αληηπξφζσπν, ε επηζπκία ή φρη ηεο επηρείξεζεο γηα θαη’ έθεζε εμέηαζε, 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα θαη ηθαλφο αξηζκφο αληηδεηγκάησλ. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, λα δεζκεχζεη κεηά απφ πγεηνλνκηθφ 
έιεγρν, απφ ηελ επηηξνπή ή ηνλ θηελίαηξν ή ηα φξγαλα ησλ Μνλάδσλ, νιφθιεξε 
ηελ πνζφηεηα ή κέξνο ησλ πξντφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο ηνπο, 
εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δελ είλαη 
ζχκθσλα κε ην θαζνξηδφκελα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο δεζκεπζείζεο πνζφηεηεο απζεκεξφλ. ε 
πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο δεζκεπκέλσλ πξντφλησλ, παξέρεηαη ην δηθαίσκα 
ζηηο Μνλάδεο λα πξνκεζεχνληαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ε δε εμφθιεζε ησλ 
ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο. 
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5. Ζ επηηξνπή αμηνινγήζεσο Βηνηερληψλ – βηνκεραληψλ ηεο Τπεξεζίαο, 
ζα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, 
γηα δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ 
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νξζήο πγηεηλήο θαη βηνκεραληθήο πξαθηηθήο. 
 
         6. Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 
ηίζεληαη ππφςε ηεο 96 ΑΓΣΔ, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη επηβνιή ή κε θπξψζεσλ, 
πξνζηίκσλ, εθπηψζεσλ θηι. Ζ απφθαζε ηεο Γηνηθήζεσο είλαη νξηζηηθή θαη 
απαγνξεχεηαη θαηά λφκν λα αλαθιεζεί. 

 
         7. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
εμεηάζεσλ, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Σα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη απφ ηα 
αληίζηνηρα εξγαζηήξηα (ΚΒΗΔ, Υεκείν ηξαηνχ) κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ 
απηψλ. Οκνίσο ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ζε άιινπο πξνβιεπφκελνπο θνξείο, 
ζα βαξχλεη επίζεο ηνλ πξνκεζεπηή. 
  

8. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη 
απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 

 
 9. ε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ, 
εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

Άρθρο 11ο 

Άλλοι Διδικοί Όροι  
 
 1. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ 
πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
ηξνπνπνηήζεηο δελ αληίθεηληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πκβάζεσο ηνπο νπνίνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, ησλ Γεληθψλ - Δηδηθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ησλ γεληθψλ - 
εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
  3.  Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ, δελ ζα γίλεη δεθηή θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
  

 4. Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη, ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη, λα 
αλαθέξεη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ,  ν νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη ζηηο 
εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν. Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, (νλνκαηεπψλπκα – 
θσηνγξαθίεο – θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ νδεγψλ, αξηζκνί 
θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ, θηι), πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ κε κέξηκλα ηνπ 2νπ 
ΔΓ/96 ΑΓΣΔ, ηα αληίζηνηρα δειηία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζην Π Υίνπ. 
 
  5.  Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ είλαη ν 
πξνκεζεπηήο.  
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  6.   Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, ηα  νπνία  ππεξηζρχνπλ 
ζε πεξηπηψζεηο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
    
Μεηά ηε ζπλαπνδνρή θαη απφιπηε ζπκθσλία επί φισλ ησλ αλαγξαθέλησλ φξσλ, 
θαη αθνχ αλαγλψζζεθαλ θαη βεβαηψζεθαλ ηα αλαγξαθφκελα, ππνγξάθεηαη ε 
παξνχζα ζχκβαζε ζε 3 αληίηππα φπσο παξαθάησ: 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
-Ο-                                                                                    -Ο- 

ΓΝΣΗ 4οσ ΔΓ/96 ΑΓΣΔ                                                   ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
 
 
 
 

 ρεο (ΠΕ) Γεκνζζέλεο Αλησλάηνο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Τπνδηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο                     

              Σκρεο  4νπ ΔΓ/ΗIδ  

 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ  
«1» Πίλαθαο Σηκψλ Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ πνπ Καηαθπξψζεθαλ κε ηνλ 
Γηαγσληζκφ 13/2018. 
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 96 ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΥΗΟ» 
 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗδ 
      Οθη 2018 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ   
Φ.600.163/  

ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΩΝ  
EΜΦΙΑΛΩΜΔΝΟΤ NΔΡΟΤ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘΗΚΑΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

12/2018 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΩ 
ΑΝΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

EMΦΙΑΛΩΜΔΝΑ ΝΔΡΑ (ΤΚΔΤΑΙΔ 1.500 ml) 

19 ΦΤΗΚΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ  

20 ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ   

 
 
 4ν ΔΓ/Γ ΔΠΥΖ 

  

  
Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) πληαγκαηάξρεο (ΠΒ) 

Αλαζηάζηνο Κξφθνο Παλαγηψηεο Εήζεο 
  
  

 4νΔΓ/ΗΗδ 
  

 
 Αλζππνινραγφο (ΔΜ) 
 Παλαγηψηεο Βαγγειάηνο 
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