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  ΚΟΙΝ :                                                            Πύξγνο, 18 Μαξ 19 
 
                                                              
 
ΘΕΜΑ:   Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ) 
 
 
ΥΕΣ  :       α. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ &     

Τπεξεζηώλ». 
                   β. Φ.800/28//948/.207 /26Φεβ  19 /ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ 

                   γ.  Φ.600.163/5/6396/.530/12 Μαξ 19/ΓΗΚΔ(ΗV ΜΠ)/4ΟΔΓ 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/2019 

 
1. αο γλσξίδνπκε  ζε εθηέιεζε ηνπ (γ) ζρεηηθνύ θαη ζύκθσλα κε ηα 

θαζνξηδόκελα  ζην (α) όκνην, όηη ε ΔΣΣΖΛ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα 
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ  Παντοπωλείου , πνπ 

αθνξνύλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γηαρείξηζε Δθνδίσλ -πζζηηίνπ -ΚΦΜ 
ηεο ρνιήο. 

 
2. Ο πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 10 Απρ 19 θαη 

εκέξα Σετάρτη  και ώρα 10:00 πμ ζην Γηνηθεηήξην ηεο ρνιήο. 
 

          3. πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνύ, αλαιπηηθά όπσο παξαθάησ: 
 
      α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: 10 Απρ 19 και ώρα 
10:00 πμ. 

  
                β.    Ζκεξνκελία ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη απνζθξάγηζεο 
πξνζθνξώλ: 10 Απρ 19  και ώρα 10:00 πμ. 
 

      γ.   Απαηηνύκελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο πξνβιέπνληαη 
ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο  Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο. 
 
     δ. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ  
 Ν. 4412/2016. 
     ε. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ηνπ Παληνπσιείνπ δε  λα 
δύλαηαη  ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηώληαη από ηε δύλακε ησλ 



                                                                              

νπιηηώλ θαη ηε δήηεζε ησλ εηδώλ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε, ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη 
ζην πνζό ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ Δπξώ (40.000€) πεξίπνπ. 
 
    ζη.   Δίδνο δηαδηθαζίαο: πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 4412/2016 
 
       δ.    Δγγπνδνζία: Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο δπν ρηιηάδσλ 
επξώ (2000,00 €), κε ηελ θαηαθύξσζε . 
 
   ε.    Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
 
   ζ.     Γηεύζπλζε πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε: ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν 
«ΣΥΖ (ΠΕ) ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΥΡΖΣΟΤ», Πύξγνο Ζιεηαο. 
 
    
             η.     ηνηρεία επηθνηλσλίαο: Αιρίαο (ΔΜ-ΔΤ) Μάιιηαξεο   ίκσλ,       ηει. 
Δπηθνηλσλίαο  (ΟΣΔ) 2621025506/7, ηει.(εζση.) 6140, ΦΑΞ: 2621034057   Email: 
settil-1o-eg@army.gr 
 
        4.  Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ παξαθαιείηαη γηα 
ηελ αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
 
 Άρλεο (ΣΥ) Μπινύλαο Ησάλλεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

 
 

 

Αιρίαο (ΔΜ-EY) Μάιιηαξεο ίκσλ 
               Βνεζόο 4νπ ΔΓ  
 

 

 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα  
Δκπνξηθό θ Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πύξγνπ 
Δκπνξηθό θ Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Παηξώλ 
Απνδέθηεο γηα Κνηλνπνίεζε  
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ 

ΓΗΚΔ(ΗV ΜΠ)/4ΟΔΓ 
ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ – ΤΗΣΗΟ – Φ. Γηαγσληζκνύ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 
«Α» Γεληθνί Όξνη Πξόρεηξνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ Δηδώλ Παληνπσιείνπ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Πξόρεηξνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ Δηδώλ Παληνπσιείνπ 
 

http://www.army.gr/


 

                                            ΥΟΛΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                        
                                                         ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

                                                                     4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
                                                                              26   Φεβ 19 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 
Φ.800/28/948/.207 

 
 

 
 

ΟΡΟΗ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                          ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
                                                        ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 04/2019 

 

 
  



 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΑΡΘΡΟΤ           ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΘΡΟΤ 

Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 Βαζηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνύ 

1. Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 
2.. Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ   
3.  Γηαδηθαζία ύλαςεο ύκβαζεο  
4. Απνζθξάγηζε θξίζε Πξνζθνξώλ 
5. Γηθαηνινγεηηθά Ν.4412/16,άξζξν 72-93 
6. Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο ηνπ Ν.4412/16, άξζξν 105 
7.  Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 
8. Δγγπήζεηο 
9. Πξνζθεξόκελεο Σηκέο 
10. Κξαηήζεηο-Έμνδα 
11. Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 
12  Σξόπνο Πιεξσκήο 
13  Δπαλάιεςε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
14. Υξόλνο Παξάδνζεο 
15. Δλζηάζεηο-Πξνζθπγέο 
16. Λνηπνί Όξνη 
ΠΡΟΘΖΚΔ ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 
1/Α Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 
2/ΑΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 
 

Β. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
1  Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 
2  Γηεμαγσγή πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
3  Καηαθύξσζε- Δπαλάιεςε   πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
4  Γηάξθεηα ύκβαζεο 
5  Κξαηήζεηο-Έμνδα 
6  Πιεξσκή-Γηθαηνινγεηηθά 
7  Μεηαθνξά – Παξάδνζε -Παξαιαβή 
8  Τγεηνλνκηθόο θαη Πνηνηηθόο Έιεγρνο 
9. Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθώλ Δμεηάζεσλ 
10. Βάξνο-ύλζεζε-πζθεπαζία-Σόπνο Γηαζέζεσο-πληήξεζε Δθνδίσλ-

Όξην Εσήο-Παξαγγειίεο 
11. Πνηληθέο Ρήηξεο-Κπξώζεηο 
12. ΦΠΑ-Αλαηηκήζεηο 
13. Άιινη Δηδηθνί Όξνη 

 
ΠΡΟΘΖΚΔ ΔΗΓΗΚΧΝ  ΟΡΧΝ  
 1/ Β Πίλαθαο Πξνκήζεηα  Δηδώλ Παληνπσιείνπ  

 
 

 
 
 
 



 

                                          ΥΟΛΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ                        
                                                         ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

                                                                     4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
                                                                           26    Φεβ  19 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 
Φ.800/ 28/948/.207 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
     ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

ΓΗΑ  ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

 
Βαζηθά ηνηρεία Γηαγσληζκνύ 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΕΣΣΘΛ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ –  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

τρατόπεδο «ΣΧΘ (ΠΗ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΤ 

ΧΡΘΣΟΤ» Ζλλθνοσ τρατιϊτθ 1 τθλ 26210-

25506/7 τθλ.(εςωτ.) 6140  

Email: settil-1o-eg@army.gr 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι 

ΚΧΓΙΚΟΙ CPV 

 15000000-8 

 15542300-2 

15511500-8 

 15221000-3 

15411110-6 

15831600-8 

15500000-3 

15542300-2 

15331170-9 

 

 

 



 

ΚΧΓΙΚΟ NUTS ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΤΜΒΑΗ 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Προμικεια αλΪδεημε κεηνδόηε γηα ηελ 

πξνκάζεηα εηδώλ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ για τισ 

ανάγκεσ του ΚΨΜ -υςςιτίου τθσ χολισ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δεν δφναται να εκτιμθκεί: αναλόγωσ τθσ 

δφναμθσ των οπλιτϊν και τθσ ηιτθςθσ των 

ειδϊν. 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Ζδρα ΕΣΣΘΛ Πφργου 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ  

40.000,00 €, χωρίσ ΦΠΑ: 

 

ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Όχι 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
Δλόο (1) Έηνπο  κε δπλαηόηεηα παξΪηαζεο 

γηα δπν (2) εμΪκελα. 

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΕΠΙΛΟΓΘ 

Θ ανάδειξθ μειοδότθ  κα γίνει βάςει των 

κριτθρίων που προβλζπονται ςτα άρκρα 75, 79 

και 80 του Ν.4412/2016, αφοφ θ ΕΣΣΘΛ 

ελζγξει τθν καταλλθλότθτα των οικονομικϊν 

φορζων που δεν ζχουν αποκλειςκεί ςφμφωνα 

με τα άρκρα ζωσ 73 και 74 του ιδίου Νόμου. 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΤΜΒΑΗ 
υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά  με μόνο κριτιριο  τθν 

μικρότερθ τιμι ανά είδοσ. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

(ΑΝΑΡΣΗΗ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ) 
…………………………. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

…………………………. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
…………………………… 

Α-2 



 

ΣΡΙΗΜΔΡΗ ΓΙΟΡΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ Δ ΔΝΣΤΠΗ ΜΟΡΦΗ 
…………………………………… 

ΥΡΟΝΟ/ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ   Διοικθτιριο ΕΣΣΘΛ Ζλλθνοσ τρατιϊτθ 1 , 
Πφργοσ  

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΕΣΣΘΛ Πφργου 

ΠΔΡΙΟΓΟ  

ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Σν ρξνληθό δηΪζηεκα ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο θαη ηπρόλ δηΪζηεκα 

παξΪηαζεο ηζρύνο απηάο 

 

 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
………………………………… 

ΓΛΧΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν θ 

ελλθνικι.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΔΜ- ΚΙΛΟ 

ΝΟΜΙΜΑ ΤΜΒΑΗ Ευρϊ (€) 

«ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ»  

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Γέλεηαη ην δηθαέσκα ππνβνιάο πξνζθνξΪο 

γηα θάζε είδνο μερσξηζηά. 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ – ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤ 

ΟΡΓΑΝΟΤ ΚΑΣΑΘΕΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

τρατόπεδο «ΣΧΘ (ΠΗ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΤ 

ΧΡΘΣΟΤ» Ζλλθνοσ τρατιϊτθ 1 τθλ 26210-

25506/7 τθλ.(εςωτ.) 6140  

Email: settil-1o-eg@army.gr 

Α-3 



 

ΕΦΑΡΜΟΣΕΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΕΝΝΟΜΘ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
Ν.4412/2016, Άρκρα 127 και 205 

ΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Σα Είδθ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και ειδικότερα με 

τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ειδϊν Κυλικείου 

τθσ τρατιωτικισ Τπθρεςίασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α-4 



 

Άξζξν 1 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 
 1.  Η παξνύζα ζπγγξαθά ππνρξεώζεσλ αθνξΪ ζηελ αλΪδεημε κεηνδόηε γηα 
ηελ πξνκάζεηα εηδώλ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ γηα ην ΤΙΣΙΟ-ΚΦΜ ηεο ρνιάο. Η 
πξνκάζεηα ζα δηελεξγεζεέ κε ζπλνπηηθό   δηαγσληζκό, κε θξηηάξην θαηαθύξσζεο 
ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο όπσο 
πξνβιΫπνληαη ζηα Ϊξζξα 75, 79 θαη 80 ηνπ Ν.4412/2016, αθνύ ε ΔΣΣΗΛ ειΫγμεη 
ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξΫσλ πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζζεέ 
ζύκθσλα κε ηα Ϊξζξα 73 θαη 74 ηνπ ηδένπ Νόκνπ θαη κε βΪζε ηηο ηερληθΫο 
πξνδηαγξαθΫο ηνπ Κώδηθα Σξνθέκσλ θαη Πνηώλ. 
 2.  πλνιηθά  εθηηκώκελε αμέα: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ εηδώλ δελ 
δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξέβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε 
δπλΪκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθΪ όπσο δάηεζε πξντόλησλ, επΪλδξσζε – 
αλΪγθεο ΜνλΪδσλ θιπ. Η εθηηκώκελε ζύκβαζε – δαπΪλε  ρσξέο Φ.Π.Α. ζα 
αλΫξρεηαη ζην πνζό  ησλ ζαξάληα  ρηιηάδσλ επξώ (40.000,00 €)  πεξέπνπ. 

 3.  Σα παξαπΪλσ πιηθΪ λα εέλαη Α΄ πνηόηεηαο, θαηΪιιεια γηα ηνπο ζθνπνύο 
πνπ πξννξέδνληαη θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηεο 7εο Έθδνζε ηεο Σερληθάο 
Πεξηγξαθάο Δηδώλ Κπιηθεένπ  ΓΔ/ΓΔΜ. 
 
 

 Άξζξν 2 
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

 
1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ά απνζηΫιινληαη από ηνπο 

ελδηαθεξνκΫλνπο ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4412/16 Ϊξζξα 29 θαη 93 
ζηελ Διιεληθά γιώζζα, κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ζε δύν αληέγξαθα θαη 
ζπκθώλα κε ηηο δηαδηθαζέεο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηα Ϊξζξα 26 θαη 27 ηνπ 
Ν.4412/16. 
  
   2. ην εμσηεξηθό κΫξνο ηνπ θαθΫινπ θΪζε πξνζθνξΪο πξΫπεη λα 
αλαγξΪθνληαη επθξηλώο : 
 
   α. Η ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ ά ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 
 
   β. ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
   γ. Ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
   δ. Η ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
 
                 ε. ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΔΑ 
. 
   3.  ΜΫζα ζην θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθΪ κε ηελ 
πξνζθνξΪ ζηνηρεέα ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16 θαη εηδηθόηεξα ηα 
εμάο : 
 
               α. ε ρσξηζηό ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν, κε ηελ 
Ϋλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη 
ζηνηρεέα. 



 

 
               β. Σα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ηνπνζεηνύληαη 
ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ν νπνένο ηνπνζεηεέηαη επέζεο κΫζα ζηνλ θύξην 
θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
   4. Οη θΪθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξΪο ζα 
θΫξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 
 
   5. ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ, ζηνηρεέσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ, εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ, ζηνπο 
ζπλδηαγσληδόκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληα ηνπο, ηόηε λα ζεκεηώλεηαη 
επ΄ απηώλ ε Ϋλδεημε «πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηάξα». ε αληέζεηε 
πεξέπησζε δύλαληαη λα ιΪβνπλ γλώζε απηώλ, νη ινηπνέ ζπκκεηΫρνληεο. Η Ϋλλνηα 
ηνπ εκπηζηεπηηθνύ, αθνξΪ ζηελ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ ηερληθώλ ά εκπνξηθώλ 
δεηεκΪησλ. 
 
   6. Οη πξνζθνξΫο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, 
δηνξζώζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε δηόξζσζε, απηά πξΫπεη 
λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε από ηνλ πξνζθΫξνληα, ην δε αξκόδην 
όξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πξΫπεη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν 
λα θαζαξνγξΪςεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε θαη λα κνλνγξΪςεη θαη ζθξαγέζεη απηά. Η 
πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη όηαλ ππΪξρνπλ ζ΄ απηά δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ 
αζαθά, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ νξγΪλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 
 
   7. ηηο Ϋγγξαθεο πξνζθνξΫο νη πξνκεζεπηΫο αλαγξΪθνπλ επέ ιΫμεη :  
«ΛΪβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ζπκθσληώλ, ηνπο νπνένπο 
απνδερόκαζηε πιάξσο, όπσο θαη ησλ δηαηΪμεσλ πνπ δηΫπνπλ ηνπο δηαγσληζκνύο 
γηα ηηο Έλνπιεο ΓπλΪκεηο». 
 
   8. Ο θΪθεινο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ αλνέγεηαη από ηελ επηηξνπά 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ρσξηζηΪ γηα ηνλ θαζΫλα θαη ΜΟΝΟ εθόζνλ εέλαη 
πιάξε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξΫπεη λα πεξηΫρεη ν θΪθεινο δηθαηνινγεηηθώλ. 
 

          9 .  H ειΪρηζηε πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξώλ αλΫξρεηαη ζε δώδεθα 
(12) εκΫξεο από ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο πξνθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
όπσο ζην Ϊξζξν 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν.4412/2016 
 
 

Άξζξν 3ν  
Γηαδηθαζία ύλαςεο ύκβαζεο  

 
 1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεέ ζε ηξεηο (3) ΦΪζεηο, όπσο παξαθΪησ 

  α. 1ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνράο 

– Σερληθάο ΠξνζθνξΪο. 

 

  β. 2ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ 

Πξνζθνξώλ.  
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                       γ.   3ε ΦΑΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: „Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ Μεηνδόηε – 

Καηαθύξσζε. 

 2. Όινη νη πεξηερόκελνη ζηελ δηαθάξπμε όξνη θαη απαηηάζεηο εέλαη 

ππνρξεσηηθνέ γηα ηνπο πξνζθΫξνληεο. Η κε ηάξεζά ηνπο θαζηζηΪ απαξΪδεθηε κηα 

πξνζθνξΪ θαη ηελ απνθιεέεη από νπνηαδάπνηε αμηνιόγεζε. 

 
 

Άξζξν 4 
Απνζθξάγηζε- Κξίζε Πξνζθνξώλ 

 

    1. ΚαηΪ ηελ εκΫξα θαη ώξα δηεμαγσγάο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ε 
επηηξνπά δηεμαγσγάο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ απνζθξαγέδεη θαηΪ ζεηξΪ 
ιάςεο ηνπο θαθΫινπο ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπΝ.4412/16 θαη: 
 
  α. ΔμεηΪδεη ηελ πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη αλ ππΪξρεη 
νπνηαδάπνηε παξΪιεηςε απηώλ ά Ϊιινπ ζρεηηθνύ εγγξΪθνπ θνηλνπνηεέ ζηνλ 
ελδηαθεξόκελν όηη ε πξνζθνξΪ ηνπ εέλαη εθηόο όξσλ δηαγσληζκνύ (Δ.Ο.Γ.) θαη 
θαηαρσξεέηαη ζην ζρεηηθό πξαθηηθό. 
 
  β. Απνζθξαγέδεη ηηο νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαη ζηε ζπλΫρεηα παξνπζέα 
ησλ πξνκεζεπηώλ ά λνκηθώλ εθπξνζώπσλ πξνβαέλεη ζε απιά αλΪγλσζε απηώλ, 
θαηαρσξώληαο ηα απνηειΫζκαηα ζην ζρεηηθό πξαθηηθό. 
   
  
   2.  ΠξνζθνξΪ πνπ δελ ηεξεέ ηνπο όξνπο ζπκθσληώλ ζα απνξξηθζεέ 
ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 91 ηνπ Ν4412/16. Οη πξνζθνξΫο θαη ηα Ϋγγξαθα πνπ ηηο 
ζπλνδεύνπλ κνλνγξΪθνληαη από ηελ επηηξνπά, ελώ ηα πηζηνπνηεηηθΪ κεηΪ ηνλ 
Ϋιεγρν ηνπο επηζηξΫθνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο. 
 
   3. Η επηηξνπά θξέλεη γηα ηελ ηππηθά εγθπξόηεηα ά αθπξόηεηα θΪζε 
πξνζθνξΪο, αλΪινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ηπρόλ αλσκαιηώλ, αλαγξΪθνληαο 
ηε γλώκε ηεο ζην ζρεηηθό πξαθηηθό. 
 
   4. ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫρνπλ, ζύκθσλα κε ηελ θξέζε ηεο επηηξνπάο, 
επνπζηώδεηο παξεθθιέζεηο από ηνπο όξνπο ζπκθσληώλ, ζεσξνύληαη ζύκθσλεο κε 
απηνύο. 
 
   5. Δθόζνλ ην πιηθό δελ εέλαη δηαηξεηό θαη ππΪξρνπλ ηζόηηκεο πξνζθνξΫο ά 
ηζνδύλακεο πξνζθνξΫο κε ηελ έδηα αθξηβώο ηηκά, ηειηθόο πξνκεζεπηάο επηιΫγεηαη 
ν  κεηνδόηεο θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ 

ηζόηηκεο πξνζθνξΫο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16.  
 
   6. Κακέα Ϋλζηαζε, γηα νπνηαδάπνηε αηηέα δελ γέλεηαη δεθηά, αλ δελ 
ππνβιεζεέ εγγξΪθσο ζηελ επηηξνπά. Γηα ηηο ελζηΪζεηο θξέλεη θαη απνθαζέδεη 
αηηηνινγεκΫλα θαη ακεηΪθιεηα ε επηηξνπά, ελώ γέλεηαη ζρεηηθά κλεέα ζην πξαθηηθό 
ά ζηελ εηζεγεηηθά Ϋθζεζά ηεο, ρσξέο αλαβνιά ά δηαθνπά ηνπ ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ πνπ δηεμΪγεηαη. ΛνηπΪ όπσο Ϊξζξν 15 ησλ Γεληθώλ Όξσλ. 
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   7.   ΜεηΪ από ηα παξαθΪησ, ε επηηξνπά, αμηνινγεέ ηηο πξνζθνξΫο θαη 
πξνηεέλεη ζηε ΔΣΣΗΛ/4νΔΓ κε εηζεγεηηθά Ϋθζεζε, ηελ θαηαθύξσζε ά κε ηνπ 
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 
 
 

Άξζξν 5 
Γηθαηνινγεηηθά  Ν.4412/16, άξζξν 92-93 

 
   1.  Οη ζπκκεηΫρνληεο ππνβΪινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξέσο 
θΪθειν ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 
           α. Τπεύζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεώξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο 
ζηελ νπνέα: 

   
  (1) Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ ά 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ. 
  (2)  Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο 

ηνπο όηη: 
    
   (α) Γελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε απόθαζε γηα 

θΪπνην από ηα αδηθάκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνύ θώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο ά γηα θΪπνην από ηα αδηθάκαηα ηεο 
ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο ηεο 
δσξνδνθέαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπέαο, ε όπσο αληέζηνηρα Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ. 

 
   (β) Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε θαη επέζεο δελ ηεινύλ ζε 

δηαδηθαζέα θάξπμεο πηώρεπζεο, ε όπσο αληέζηνηρα Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ. 
 
   (γ) Δέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο θαη 
επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεώζεηο. 

 
   (δ) Δέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην ά αζθνύλ 

θηελνηξνθηθό ά γεσξγηθό επΪγγεικα. 
 
    (ε) Γελ ηεινύλ ππό θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ά 

εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ Ν. 1892/1990.  
      

 β. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ 
ζηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπο. 

 
                 γ.   Άδεηα ιεηηνπξγέαο θαηαζηάκαηνο 

 
  δ. Γάισζε Υώξαο θαηαγσγάο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εέδνπο. ε 

πεξέπησζε πνπ ν έδηνο ν πξνκεζεπηάο θαηαζθεπΪδεη ην πξντόλ πξΫπεη λα δειώλεη 
ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ 
θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δθόζνλ γηα ηελ παξαγσγά ηνπ ηειηθνύ 
πξντόληνο κεζνιαβνύλ δηΪθνξεο θΪζεηο θαηαζθεπάο, ζα πξΫπεη νη ζπκκεηΫρνληεο 
λα δειώλνπλ ην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο, θΪζε θΪζεο θαη ηνλ ηόπν εγθαηΪζηαζάο 
ηνπ. 
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  ε. ύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζην ΝΓ.1400/73 (πεξέ 
ΚαηαζηΪζεσλ ησλ Αμθώλ ησλ Δλόπισλ ΓπλΪκεσλ), πνπ αθνξΪ  ηελ απαγόξεπζε 
ζε όινπο ηνπο κόληκνπο ελ εθεδξεέα Αμθνύο ησλ ηξηώλ θιΪδσλ ησλ Δλόπισλ 
ΓπλΪκεσλ θαη επέ ρξνληθό δηΪζηεκα πΫληε (5) εηώλ από ηνπ ρξόλνπ ηεο 
απνζηξαηεέαο ηνπο, ηελ θαζ‟ νηνλδάπνηε ηξόπν αληηπξνζώπεπζε Ϊκεζα ά Ϋκκεζα 
εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ νέθσλ θαη επηρεηξάζεσλ γεληθΪ, εκεδαπάο ά 
αιινδαπάο θαηΪ ηηο ζπλαιιαγΫο ηνπο κε ηηο ΔΓ.  
 
  ζη. Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηερληθνύ ελδηαθΫξνληνο ά απαιιαθηηθό ζύκθσλα 
κε ηνλ  Ν.3325/2005 (ΦΔΚ68/ΣΑ/11-3-2005). 
 
  δ. Οη επηρεηξάζεηο παξαζθεπάο ά/θαη δηαθέλεζεο εηδώλ θπιηθεένπ πξΫπεη 
λα Ϋρνπλ εγθαηαζηάζεη θαη λα εθαξκόδνπλ ζύζηεκα αλΪιπζεο θηλδύλσλ θαη 
θξέζηκσλ ζεκεέσλ ειΫγρνπ (HACCP), ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 852/2004 ά 

θαηΪ ην πξόηππν EN ISO 22000:2005, ζηελ Ϋθηαζε πνπ απαηηεέηαη, αλΪινγα κε ηε 
δπλακηθόηεηα ηεο επηρεέξεζεο. 
 
   2. Οη βηνηερλέεο- βηνκεραλέεο παξαγσγάο εηδώλ θπιηθεένπ, ππνβΪιινπλ 
επηπξόζζεηα ηα εμάο: 
 
  α. Άδεηα ιεηηνπξγέαο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθΫξνληνο ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα θαηΪ πεξέπησζε από ηελ ΚΤΑ 15523/06(ΦΔΚ1187/ΣΒ/31-8-2009) 
θαζώο επέζεο θαη αξηζκό εγθξέζεσο γηα ηα πξντόληα ηεο θαηεγνξέαο Δ . 
   
      β.  Άδεηα δηΪζεζεο ιπκΪησλ εθδηδόκελε από ηηο θαηΪ ηόπνπ ππεξεζέεο 

Ύδξεπζεο θαη ΑπνρΫηεπζεο θαη αξκόδηεο ππεξεζέεο αλαιόγσο ηεο θύζεο θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηάησλ ηεο πεξηνράο πνπ εδξεύεη ε βηνηερλέα-βηνκεραλέα, θαζώο θαη ηνλ 

ηξόπν επεμεξγαζέαο θαη δηΪζεζεο ησλ ιπκΪησλ ηεο. Οη ελδηαθεξόκελεο 

βηνκεραλέεο-βηνηερλέεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ζηελ επηηξνπά αμηνιόγεζεο 

βεβαέσζε από ηηο αξκόδηεο αξρΫο γηα ηε ζπκκόξθσζά ηνπο σο πξνο ηηο 

απαηηάζεηο ηεο ζρεηηθάο λνκνζεζέαο αλαθνξηθΪ κε ηελ επεμεξγαζέα θαη ηε δηΪζεζε 

ησλ ιπκΪησλ. 

                γ. Άδεηα Απηνθηλάηνπ κεηαθνξΪο, ηα ρξεζηκνπνηνύκελα κΫζα κεηαθνξΪο 

από ηνλ πξνκεζεπηά ησλ πξντόλησλ πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια θαη ζύκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή λνκνζεζία . 

                 δ.  Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ επίζεο, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπ δήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ Ν.4412/2016/Αξ.Απνθ.158/2016/ΔΑΑΓΖΤ(ΦΔΚ Β 

3698) 

        3. Η αλαζΫηνπζα αξρά, θνηλνπνηεέ ακέζσο  ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο καδέ 

κε αληέγξαθν όισλ ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλΪδνρν, κε θΪζε 

πξόζθνξν ηξόπν επέ απνδεέμεη θαη ζηε ζπλΫρεηα αθνινπζεέ ε ππόινηπε δηαδηθαζέα 

ηειηθάο θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 105 ηνπΝ.4412/16. 
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Άξζξν 6 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

   ύκθσλα κε ην Άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016  

 Ο Πξνκεζεπηάο κε ηελ θνηλνπνέεζε ηεο θαηαθύξσζεο, εληόο πξνζεζκέαο 

είθνζη (20) εκεξώλ, νθεέιεη λα ππνβΪιεη, ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα εμάο 

Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ: 

 1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ 

πξηλ από ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, από ην νπνέν λα 

πξνθύπηεη, όηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απόθαζε, γηα 

θΪπνην από ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα 

θΪπνην από ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξέδεηαη ζηε δηαθάξπμε ά γηα 

θΪπνην από ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπέαο. 

 2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνέεζεο ηεο σο Ϊλσ 

Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, από ην νπνέν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε 

θαη επέζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηώρεπζεο. 

 3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε 

αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 

ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ 

αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ πεξηπηώζεσλ (1) θαη (2) εθδέδνληαη 

κε βΪζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζέαο ηεο ρώξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, από ηελ 

νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. 

 4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνέν ζα 

πηζηνπνηεέηαη αθελόο ε εγγξαθά ηνπο ζ‟ απηό θαη ην εηδηθό επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ 

ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη αθεηΫξνπ όηη 

εμαθνινπζνύλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ 

Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. Γηα όζνπο αζθνύλ γεσξγηθό ά θηελνηξνθηθό επΪγγεικα, 

απαηηεέηαη ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, από αξκόδηα αξρά ηνπ 

Γεκνζένπ ά ηνπ νηθεένπ ΟΣΑ. 

 5. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599/86 κε ηελ νπνέα βεβαηώλεη ηελ 

αλεπηθύιαθηε απνδνρά ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο 

θαη ηα εέδε ηνπο εθπιεξώλνπλ ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ ΓΔ/ΓΔΜ (Ϋθδνζε 7ε) 

επέζεκα επηθπξσκΫλε. 

6. Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο. 
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7. Βεβαίσζε γηα ηελ αλΪπηπμε ζπζηάκαηνο HACCP ά από ηνλ ΔΦΔΣ ά 

ηηο ζπλαξκόδηεο αξρΫο ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο. 

  8.  Άδεηα Απηνθηλήηνπ κεηαθνξάο. Σα ρξεζηκνπνηνύκελα κΫζα 

κεηαθνξΪο από ηνλ πξνκεζεπηά ησλ πξντόλησλ πξΫπεη λα εέλαη θαηΪιιεια θαη 

ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία . 

            9.  Τπεύζπλε Γήισζε(Ν.1599/86) ηνπ πξνκεζεπηά όηη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηάζεη ζαλ Ϊκεζν ά Ϋκκεζν αληηπξόζσπό ηνπ κόληκν ά ζε εθεδξεέα Αμθό 

ησλ ηξηώλ ΚιΪδσλ ησλ Δλόπισλ ΓπλΪκεσλ, εθ΄ όζνλ δελ Ϋρεη παξΫιζεη πεληαεηέα 

από ην ρξόλν ηεο απνζηξαηεέαο ηνπ, όπσο πξνβιΫπεηαη από ηελ παξ 12 ηνπ 

Ϊξζξνπ 66 ηνπ Ν.1400/73. 

           10.  Τπεύζπλε Γήισζε(Ν.1599/86) ηνπ πξνκεζεπηά  κε ηελ επσλπκέα 

επηρεέξεζεο θαη ηα  αθξηβάο ζηνηρεηΪ ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΙΒΑΝ GR). 

           11.   Φσηναληίγξαθν ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΙΒΑΝ GR). 

    12.   Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο δπν ρηιηάδσλ επξώ (2000€). 
 
           13. Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ρέζεσλ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 

ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ, πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, εθόζνλ ε δαπάλε είλαη άλσ ησλ 20.000 επξώ (θαζαξή αμία), 

παξ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16.  

           14   Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ επίζεο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

δήισζε (ΣΔΤΓ) ηνπ Ν.4412/2016/Αξ.Απνθ.158/2016/ΔΑΑΓΖΤ(ΦΔΚ Β 3698 

            15.    ΔΪλ ζε θΪπνηα ρώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδάπνηε αξρά ηεο όηη δελ 
εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο 
Ϊλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ, δύλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζνύλ από ππεύζπλε δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά ελώπηνλ αξκόδηαο 
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρώξαο, ζηελ νπνέα εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ν  πξνκεζεπηάο. 
 
            16.    Η ππεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα εθόζνλ θξηζεέ ζθόπηκν, λα δεηάζεη 
νπνηνδάπνηε δηθαηνινγεηηθΪ, πξνθεηκΫλνπ λα δηαζθαιέζεη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ 
δηαγσληζκνύ . 
 
    17   ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθύξσζε 
δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζόηεξα από ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ε 
θαηαθύξσζε γέλεηαη ζηνλ επόκελν πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο ρακειόηεξε ηηκά 
θαη νύησ θαζεμάο. Αλ θαλΫλαο από ηνπο πξνκεζεπηΫο δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά 
πεξηζζόηεξα δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνύληαη ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη.  
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     18.  Η ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνύ Ϋρεη απνδεηθηηθό ραξαθηάξα. ΔΪλ ν 
αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην ζπκθσλεηηθό κΫζα ζηελ πξνζεζκέα 
πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξόζθιεζε, θεξύζζεηαη Ϋθπησηνο, θαη ε θαηαθύξσζε 
γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επόκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα 
από νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο από ηνπο  πξνζθΫξνληεο δελ  
πξνζΫιζεη γηα  ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηώλεηαη, 
ζύκθσλα κε ηελ πεξέπησζε δ ηεο παξαγξΪθνπ 2  ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 

 
 
 

Άξζξν 7 
Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ 

 
           1.   Σν ρξνληθό δηΪζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ δηΪζηεκα 
παξΪηαζεο ηζρύνο απηάο. 
 

 2. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπΪλσ 

αλαθεξνκΫλνπ, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

 3. Η ηζρύο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εθόζνλ ηνύην δεηεζεέ 

από ηε ΔΣΣΗΛ πξηλ από ηε ιάμε ηεο, θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηΪζηεκα 

έζν κε ην πξνβιεπόκελν από ηε δηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ 

αλσηΪηνπ νξένπ ρξόλνπ παξΪηαζεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ ππνρξεσηηθΪ καηαηώλνληαη, εθηόο εΪλ ε ΔΣΣΗΛ θξέλεη 

αηηηνινγεκΫλα όηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνύ εμππεξεηεέ ην δεκόζην ζπκθΫξνλ, 

νπόηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα επηιΫμνπλ, εέηε λα 

παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εθόζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ 

αλσηΫξσ αλσηΪηνπ νξένπ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε όρη. ηελ ηειεπηαέα 

πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνύ ζπλερέδεηαη κε όζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξΫο ηνπο. 

 4. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ παξαηεέλεηαη απηνδηθαέσο γηα όζν ρξνληθό 

δηΪζηεκα ελδερνκΫλσο αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνύ ά εκπνδηζηεέ ε 

πξόνδνο απηνύ, ζπλεπεέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά αζθαιηζηηθώλ 

κΫηξσλ θαηΪ απνθΪζεσλ ηεο ΔΣΣΗΛ πνπ αθνξνύλ ηνλ δηαγσληζκό. 

 5. Η αλαθνέλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηνλ πξνκεζεπηά 

κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ηζρύνο ηεο ΠξνζθνξΪο, ηνλ δεζκεύεη όκσο 

κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερηεέ. 

 6. Ο ππνςάθηνο Πξνκεζεπηάο δελ Ϋρεη δηθαέσκα λα απνζύξεη ηελ 

ΠξνζθνξΪ ηνπ ά κΫξνο ηεο κεηΪ ηελ θαηΪζεζά ηεο. ε πεξέπησζε πνπ ε 

ΠξνζθνξΪ ά κΫξνο ηεο απνζπξζεέ, ν ππνςάθηνο Πξνκεζεπηάο ππόθεηηαη ζε 

θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα ζηελ Ϋθπησζε θαη απώιεηα θΪζε δηθαηώκαηνο γηα 

θαηαθύξσζε. 
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Άξζξν 8 
Δγγπήζεηο 

 
1. Οη εγγπάζεηο ησλ παξαγξΪθσλ πνπ αθνινπζνύλ ζην παξόλ Ϊξζξν 

εθδέδνληαη από πηζησηηθΪ ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο 
Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ ά ζηα θξΪηε - κΫξε ηεο Γ θαη 
Ϋρνπλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηό ζύκθσλα  κε ην 
Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 . Μπνξνύλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη από ην Δ.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 
Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηό ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ. Αλ 
ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο εγγύεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ππΫξ νηθνλνκηθνύ θνξΫα. 

 
 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο δπν ρηιηάδσλ επξώ (2000,00 €). 
 

         α. Η εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαιύπηεη ζπλνιηθΪ θαη 
ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, θαη ν Πξνκεζεπηάο 
εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη Ϋσο ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο εγγπεηηθά 
επηζηνιά πνπ ζα θαιύπηεη πνζό έζν κε πνζνζηό πΫληε ηνηο εθαηό (5%) ρσξέο 
ΦΠΑ επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο, όπσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ 
Ν.4412/16  
 
 
                β. Σνλέδεηαη όηη ζε πεξέπησζε θαηαθύξσζεο Ϋζησ θαη ελόο εέδνπο από 
απηΪ πνπ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηηο παξαπΪλσ θαηεγνξέεο, ν ππνςάθηνο 
αλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπκπεξηιΪβεη ζην πνζό ηεο εγγπεηηθάο θαιάο εθηΫιεζεο όιν 
ην πνζό ηεο ππόςε θαηεγνξέαο.  
 
        γ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο δπν ρηιηάδσλ 
επξώ (2000,00 €) ζα είλαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο. 
 
        δ. Η εγγύεζε επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά 
θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ πξντόλησλ, ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 
ππνρξεώζεσλ, ηελ εθθαζΪξηζε ηπρόλ απαηηάζεσλ κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ. 
 
   3. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ όηη, ζε πεξέπησζε θαηΪπησζάο 
ηνπο, ην νθεηιόκελν πνζό ππόθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρύνλ πΪγην ηΫινο 
ραξηνζάκνπ. 
 
   4. ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηΪ ην Ϊξζξν 132 ηνπ 
Ν.4412/16, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αύμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν Πξνκεζεπηάο 
εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά 
εγγύεζε ην ύςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επέ ηνπ πνζνύ ηεο 
αύμεζεο εθηόο ΦΠΑ . 
 

-9- 



 

 5. Οη εγγπάζεηο ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ πεξηιακβΪλνπλ θαη' ειΪρηζηνλ ηα 
αθόινπζα ζηνηρεέα:  
 
        (α).Σελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο 
 
                (β). Σνλ εθδόηε 
 
        (γ). ΜνλΪδα ζηελ νπνέα απεπζύλνληαη 
 
        (δ). Σνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο 
 
  (ε.  Σν πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο δπν ρηιηάδσλ 
επξώ (2000,00 €) 
 
                 ζη. Σελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ δπν ρηιηάδσλ 
επξώ (2000,00 €). 
   
                 δ.   Σνπο παξαθΪησ όξνπο όηη:  
 
   (1) Η εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο δπν ρηιηάδσλ επξώ (2000,00 €) 

παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, ν δε εθδόηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηώκαηνο 
ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο 
 
   (2)  ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο  απηάο, ην πνζό ηεο θαηΪπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρύνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ 
 
   ε.   Σα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο 
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 
 
   ζ.   Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο 
 
    η.  Σελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο από ηνλ εθδόηε ηεο εγγύεζεο λα 
θαηαβΪιεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληόο πΫληε (5) εκεξώλ κεηΪ από 
απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζύλεηαη 
  
                  ηα. ηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκό θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζύκβαζεο 
 
   6. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκΫλεο ζύκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξζΫληα ζηελ πξνεγνύκελε παξΪγξαθν 
 
   7. Γηαθνξεηηθά δηαηύπσζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ιόγσ ρξάζεο 
ηππνπνηεκΫλσλ εληύπσλ από ηα πηζησηηθΪ ηδξύκαηα, ά ρσξέο λα πεξηιακβΪλεη ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ, δελ θαζηζηΪ ηελ εγγύεζε θαιάο 
εθηΫιεζεο δπν ρηιηάδσλ επξώ (2000,00 €) απαξΪδεθηε, εθόζνλ απηά Ϋρεη ην 
ππνρξεσηηθό πεξηερόκελν πνπ θαζνξέδεηαη από ην λόκν θαη ηελ παξνύζα 
δηαθάξπμε. 
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   8. Η ΔΣΣΗΛ επηθνηλσλεέ κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ εθδώζεη 
ηηο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηΪ ηνπο 
 

 
 

Άξζξν 9 
Πξνζθεξόκελεο Σηκέο 

 
   1. Η πξνζθεξόκελε ηηκά πξΫπεη λα πξνθύπηεη κε ζαθάλεηα από ηελ 
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ. 
 
   2. Οη ηηκΫο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ ην ζύλνιν ησλ επηβαξύλζεσλ 
(πξνβιεπόκελνη θόξνη, δαζκνέ, αζθΪιηζηξα, κεηαθνξηθΪ Ϋμνδα, θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο 
δαπΪλεο) εθηόο ηνπ ΦΠΑ. 

 
   3. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε πξνκάζεηα ε πξνζθνξΪ Ϋρεη αζπλάζηζηα ρακειά 
ηηκά, ηεξνύληαη νη δηαδηθαζέεο ησλ Ϊξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   4. Η Δπηηξνπά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη από ηνπο ζπκκεηΫρνληεο 
ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκώλ, νη δε 
πξνκεζεπηΫο ππνρξενύληαη λα  παξΫρνπλ απηΪ εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα 
θαζνξέδεηαη από ηελ Δπηηξνπά. 
 

           5.  ηηο ηηκΫο ησλ πξνζθνξώλ πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ  θξαηάζεηο, 
σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα 
 
 
 
 

Άξζξν 10 
 Κξαηήζεηο- ΄Δμνδα 

 
 

1. Έσο δύν ρηιηΪδεο πεληαθόζηα (2.500€) Δπξώ, δηελεξγνύληαη θξαηάζεηο 

ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ 4,15816%πνπ αλαιύνληαη σο εμάο: 

α. ΤπΫξ ΜΣ 4,00% 

β. ΤπΫξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

γ. ΤπΫξ Υαξηνζάκνπ 0,0818% 

δ. ΤπΫξ ΟΓΑ/Υαξηνζάκνπ 0,01636% 

ΤΝΟΛΟ 4,15816% 

ε Πξόζζεηα, παξαθξαηεέηαη ππΫξ Φόξνπ Δηζνδάκαηνο 

(ΦΔ) πνζνζηό 4% (πξνκάζεηεο) ά 8% (ππεξεζέεο), επέ ηνπ θαζαξνύ πνζνύ, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο εθΪζηνηε δηαηΪμεηο. 
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2. Πνπ ηζνύηαη κε ά ππεξβαέλεη ηα δύν ρηιηΪδεο πεληαθόζηα (2.500€) Δπξώ, 

δηελεξγνύληαη θξαηάζεηο ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ 4,22032%, πνπ αλαιύνληαη σο 

εμάο: 

α. ΤπΫξ ΜΣ 4,00% 

β. ΤπΫξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 0,06% 

γ. ΤπΫξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 

δ. ΤπΫξ Υαξηνζάκνπ 0,0836% 

ε. ΤπΫξ ΟΓΑ/Υαξηνζάκνπ 0,01672% 

ΤΝΟΛΟ 4,22032% 

3. Πξόζζεηα, παξαθξαηεέηαη ππΫξ Φόξνπ Δηζνδάκαηνο(ΦΔ) πνζνζηό 4% 

(πξνκάζεηεο) ά 8% (ππεξεζέεο), επέ ηνπ θαζαξνύ πνζνύ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο εθΪζηνηε δηαηΪμεηο. 

           4.  Γηα ηα εθόδηα πνπ παξαιακβΪλνληαη από ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα 
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηεέηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδάκαηνο (Ν. 
2198/94) επέ ηεο θαζαξάο αμέαο (δει. κεένλ ΦΠΑ).  
 
            

          5.  Οη πξνκεζεπηΫο ππνρξενύληαη ζηελ Ϋθδνζε ηηκνινγένπ εμνθιεκΫλνπ ζην 
νπνέν ζα αλαγξΪθνληαη ηα πσινύκελα εέδε ιεπηνκεξώο θαηΪ εέδνο, πνζόηεηα θαη 
ηηκά.  
 
         6.   Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε  αλά κήλα ππνβνιήο 

απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από 

θνξείο Κεληξηθήο Γθζεο» θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.  

 

 

Άξζξν 11  
  Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 

 

           1.  Η Τπεξεζέα ηεξεέ ην δηθαέσκα, λα παξαγγΫιλεη κΫζσ εληεηαικΫλσλ ηεο 
νξγΪλσλ, ηηο αλαγθαένπζεο πνζόηεηεο, κε θΪζε ηξόπν, πξνθνξηθώο ά 
ηειεθσληθώο ά γξαπηώο, Ϋσο θαη 24 ώξεο πξηλ ηελ αλακελόκελε παξΪδνζε ηνπο 
θαη λα κεηαβΪιεη ά λα αθπξώλεη απηΫο Ϋσο θαη 12 ώξεο πξηλ ηελ αλακελόκελε 
παξΪδνζε. 

 
2 Η απμνκεέσζε ηεο πνζόηεηαο, δελ ζα Ϋρεη θακέα επέδξαζε ζηελ ηηκά ηνπ 

εθνδένπ θαη ζηνπο ππόινηπνπο όξνπο ηεο πξνκάζεηαο. 
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Άξζξν 12 
Σξόπνο Πιεξσκήο 

 
           1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη από ΚΣ/ΓΤΒ κε θαηάζεζε 
ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ κεηά από έιεγρν ηεο δαπάλεο θαη 
εθθαζάξηζε ηνπ Σαθηηθνύ Υξεκαηηθνύ Δληάικαηνο (ΣΥΔ) κε ηελ πξνζθόκηζε 
ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ.  
 
          2. Γηα ηα εθόδηα πνπ παξαιακβάλνληαη από ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα 
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδήκαηνο 
(Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ). Ο ηξόπνο πιεξσκήο 
έγθεηηαη ζην Γρζηή ΚΦΜ  ζύκθσλα κε ηε κεληαία θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 
γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γθζεο» πνπ ζα 
πξνζθνκίδνπλ νη πξνκεζεπηέο. 

 
          3.  Πξνθαηαβνιά δελ ζα δέλεηαη γηα θαλΫλα ιόγν. 

 
          4.  Σα δειηέα - ηηκνιόγηα απνζηνιάο, ζα παξαδέδνληαη νπσζδάπνηε θαηΪ 
ηελ παξαιαβά ησλ πξντόλησλ, ζηνλ ΓΔΦ - ηηηζηά ηεο ρνιάο θαη ζην Γρζηε 
ΚΦΜ.     

  
Άξζξν 13 

Δπαλάιεςε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

 
           ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ θξηζνύλ αζύκθνξα γηα ην Γεκόζην, ν δηαγσληζκόο κπνξεέ λα 
καηαησζεέ ά λα επαλαιεθζεέ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 15 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λόκνπ 
Ν.4412/16. 
 
 

Άξζξν 14 
Υξόλνο Παξάδνζεο 

 

Όπσο ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ηνπ ζπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ. 
 
 

Άξζξν 15 
Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο 

 
    1.     Άζθεζε Δλζηάζεσο θαηά πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα πξηλ 

ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο: 
 

                α. ηνπο ελδηαθεξόκελνπο παξΫρεηαη ε δπλαηόηεηα Ϊζθεζεο 
ελζηΪζεσο θαηΪ ησλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο Γηνέθεζεο πνπ αθνξνύλ ζηε 
δηαδηθαζέα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ Ϋσο θαη ην ζηΪδην ηεο Ϋθδνζεο 
θαηαθπξσηηθάο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 127 ηνπ 
Ν.4412/2016 

 
                  β. Γηα δεκόζηεο ζπκβΪζεηο κε εθηηκώκελε αμέα θΪησ ησλ εμάληα 
ρηιηΪδσλ (60.000) επξώ (ρσξέο Φ.Π.Α.), ζε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο θαηΪ πξΪμεο ηεο 
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αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ηεο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο από ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξΫα. 
Γηα ηελ Ϊζθεζε Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ά ηεο πξόζθιεζεο, ε Ϋλζηαζε 
ππνβΪιιεηαη κΫρξη πΫληε (5) εκΫξεο ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 
πξνζθνξώλ.  
 
                  γ. Η Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα 
απνθαζέδεη, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαη ζην Ϊξζξν 211, εληόο πξνζεζκέαο δΫθα 
(10) εκεξώλ, κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε απόξξηςε ηεο 
Ϋλζηαζεο. 
 
                  δ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο Ϊζθεζεο, απαηηεέηαη (κε ηελ θαηΪζεζε ηεο 
Ϋλζηαζεο) ε θαηαβνιά παξαβόινπ ππΫξ Γεκνζένπ πνζνύ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο 
εθαηό (1%) επέ ηεο εθηηκώκελεο αμέαο ηεο ζύκβαζεο, άηνη (400,00€) ην νπνέν 

επηζηξΫθεηαη κε πξΪμε , αλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά. 
 
                  ε. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρύνπλ θαηΪ πεξέπησζε ηα αλαθεξόκελα ζην 
Ν.3886/10. 
 
           2.  Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
 Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε 
βΪξνο ηνπ θπξώζεηο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ 
Ν.4412/2016 λα ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη νπζέαο ελώπηνλ 
ηεο ΔΣΣΗΛ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξώλ, από ηελ 
εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλώζε ηεο ζρεηηθάο απόθαζεο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, 
απνθαζέδεη ε ΔΣΣΗΛ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΔλζηΪζεσλ – 
Πξνζθπγώλ ηεο ΔΣΣΗΛ. Η ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε 
Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θύζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά. 
 

 
Άξζξν 16 

Λνηπνί Όξνη 
 

          1. Η παξνύζα δεκνζέεπζε, θαη νη ζπκβΪζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνύλ κε 
βΪζε απηά ζα δηΫπνληαη απνθιεηζηηθΪ από ην Διιεληθό Γέθαην. Γηα θΪζε δηαθνξΪ, 
δηΫλεμε πΪλσ ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δεκνζέεπζεο θαη ησλ ζπκβΪζεσλ, ν 
Πξνκεζεπηάο ππΪγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθά αξκνδηόηεηα ησλ ειιεληθώλ 
Γηθαζηεξέσλ. 
 
   2.  Γηα ζΫκαηα πνπ δελ ξπζκέδνληαη ξεηώο από ηε ζύκβαζε, ιακβΪλνληαη 
ππ‟ όςηλ ν Ν.4235/14 («ΓηνηθεηηθΪ κΫηξα, δηαδηθαζέεο θαη θπξώζεηο ζηελ εθαξκνγά 
ηεο ελσζηαθάο θαη εζληθάο λνκνζεζέαο ζηνπο ηνκεέο ησλ ηξνθέκσλ, ησλ 
δσνηξνθώλ θαη ηεο πγεέαο θαη πξνζηαζέαο ησλ δώσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Σξνθέκσλ»), ν Ν.4412/16 
[«Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 
Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»], ε Γηαθάξπμε, ε Καηαθύξσζε,  ε ύκβαζε, 
εθαξκνδνκΫλσλ ζπκπιεξσκαηηθώο ησλ νηθεέσλ δηαηΪμεσλ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα 
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θαηΪ ηελ αξηζκεηηθά ζεηξΪ εκθΪληζάο ησλ Ϊξζξσλ - ΠαξαξηεκΪησλ από ηα νπνέα 
απνηεινύληαη. 
 
          3. Γηα ό,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθάξπμε, ηζρύνπλ νη θεέκελεο 
δηαηΪμεηο ησλ πεξέ πξνκεζεηώλ λόκσλ, πξνεδξηθώλ δηαηαγκΪησλ θαη ππνπξγηθώλ 
απνθΪζεσλ, ηηο νπνέεο ζεσξεέηαη όηη γλσξέδνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην ζπλνπηηθό 
δηαγσληζκό θαη δελ κπνξνύλ λα επηθαιεζηνύλ ΪγλνηΪ ηνπο. 
 
   4. ΔΪλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο πξνθύπηνπλ αιιαγΫο 
ζην ρξνλνδηΪγξακκα ελεξγεηώλ, ηόηε νη αιιαγΫο απηΫο ζα ππνβΪιινληαη σο 
εηζεγάζεηο ζηε ΔΣΣΗΛ ε νπνέα θαη ζα ηηο εγθξέλεη θαηΪ πεξέπησζε ά ζα ηηο 
απνξξέπηεη. 
 
   5. Καζ‟ όιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο, ν Πξνκεζεπηάο πξΫπεη 
λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηε ΔΣΣΗΛ, ππνρξενύηαη δε λα ιακβΪλεη ππόςε ηνπ 
νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο. 
 
   6. Ο Πξνκεζεπηάο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ ππεύζπλνο γηα ηελ 
ηάξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζέαο ζε ζρΫζε κε νπνηαδάπνηε εξγαζέα εθηειεέηαη  
από ηα ζηειΫρε ηνπ πνπ ζα αζρνιεζνύλ ά ζα παξΪζρνπλ νπνηεζδάπνηε 
ππεξεζέεο ζε ζρΫζε κε ηελ ππνγξαθεέζα ζύκβαζε. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε 
παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο 
απνθαηΪζηαζά ηεο. 
 
   7. Ο Πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ώζηε λα 
εκπνδέδεη πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα 
αληέζεην κε ην ζπκθΫξνλ ηεο ΔΣΣΗΛ. 
 
          8. Δπηζεκαέλεηαη όηη, όια ηα θύιια ησλ εγγξΪθσλ ζηνηρεέσλ ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζα θΫξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή 
αξίζκεζε από ην πξώην κΫρξη ην ηειεπηαέν. Γηα επρεξΫζηεξε αλαδάηεζε ησλ 

ζηνηρεέσλ απηώλ, νη πξνζθνξΫο (νηθνλνκηθΫο - ηερληθΫο), λα ζπλνδεύνληαη από 
επξεηάξην, ζην νπνέν ζα αλαγξΪθεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ θΪζε εγγξΪθνπ, κε ηελ 
αληέζηνηρε αξέζκεζε πνπ θΫξεη θαηΪ ηα αλσηΫξσ (πρ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ: 
θύιια 1-4, εγγπεηηθά επηζηνιά: θύιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρόλ εκπηζηεπηηθνύ 
ραξαθηάξα λα κλεκνλεύνληαη εκθαλώο ζην επξεηάξην γηα ηελ θαιύηεξε 
δηαζθΪιηζε ηνπ απνξξάηνπ ηνπο. 
 
  9. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε 
πεξέπησζε λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθΫο απαληάζεηο εθ κΫξνπο ηεο ηξαηησηηθάο 
Τπεξεζέαο, ζρεηηθΪ κε ηνπο όξνπο ηεο πξνθάξπμεο. 
 
         10. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζύκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεώζεηο  
ηνπ ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ αζθαιηζηηθνύ- θαη εξγαηηθνύ 
δηθαένπ ηνπ αζηηθνύ θώδηθα. 
 
         11. Η Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα κνλνκεξνύο ηεξκαηηζκνύ ηεο 
ζύκβαζεο πξηλ ην πΫξαο ηεο ρξνληθάο πεξηόδνπ νινθιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ρσξέο πεξαηηΫξσ απνδεκέσζεο, ζε πεξέπησζε πνπ 

-15- 

-15- 



 

ππεξεζηαθνέ-επηρεηξεζηαθνέ ιόγνη επηβΪινπλ ηελ παύζε ηεο πξνκάζεηαο ά 
δηαηαρζεέ από πξντζηΪκελε αξρά. 
 
 

 

 

 
          Σρεο (ΦΣΥ)  Απνζηνιόπνπινο Ϊββαο 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν                             Τπνδηνηθεηάο 
 
 

 

Αιρέαο (ΔΜ-EY) ΜΪιιηαξεο έκσλ 
               Βνεζόο 4νπ ΔΓ  
 

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ 
«1» Τπόδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο. 
«2» Τπόδεηγκα ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ). 
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  ΥΟΛΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
  ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
           Φεβ 19 

ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  
Φ.800/ 28/948/.207 
 

 

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ………………………….. 
ΚαηΪζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                         Ηκεξνκελέα 
Ϋθδνζεο   ………………                        ΔΤΡΧ. …………………… 
 Πξνο: 
 ΔΣΣΗΛ 
 
 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. .……  ΔΤΡΧ   ……….. 
 
 Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα 
εγγπεηηθά επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο 
ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη 
νινγξΪθσο) …………..……….. …….   
 
 ππΫξ ηνπ: 
 
 (i) [ζε  πεξέπησζε  θπζηθνύ  πξνζώπνπ]:  (νλνκαηεπώλπκν,  
παηξώλπκν)  .................................................................., ΑΦΜ: ................ 
(δηεύζπλζε) ........ ...............………………………………….., ά 
 
 (ii) [ζε πεξέπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιάξε 
επσλπκέα) .....................................................................,ΑΦΜ:...................... 
(δηεύζπλζε) ..................................... ............………………………………….. ά 
 
 (iii) [ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο:] ησλ θπζηθώλ/λνκηθώλ 
πξνζώπσλ 
 
  α) (πιάξε επσλπκέα) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .......................................... 
  β) (πιάξε επσλπκέα) ....................................................................., 
ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .......................................... 
  γ) (πιάξε επσλπκέα) ....................................................................., 
ΑΦΜ:  ......................  (δηεύζπλζε) .......................................... 
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο / θνηλνπξαμέαο) 
αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε κέα από απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ 
κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηΪο ηνπο σο κειώλ ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, γηα ηελ 
θαιά εθηΫιεζε ηεο ππ αξηζ. ................. ζύκβαζεο “(ηέηινο ζύκβαζεο)”, ζύκθσλα  
κε  ηελ  (αξηζκό/εκεξνκελέα)  ....................................................  Γηαθάξπμε ηεο 
ΜΔΡΤΠ/ΓΔΜ. 



 

 
 Σν παξαπΪλσ πνζό ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά 
κεξηθΪ ρσξέο θακέα από κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο 
λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε 3 εκΫξεο από ηελ απιά 
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 
 
 Η ηζρύο ηεο παξνύζαο εέλαη ανξέζηνπ ρξόλνπ ά κΫρξηο όηνπ απηά καο 
επηζηξαθεέ ά κΫρξηο όηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο όηη κπνξνύκε λα 
ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδα καο απαιιαγκΫλε από θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε 
εγγπνδνζέαο καο.  
 
 ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηΪπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρύνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 
 
 Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ Ϋρνπλ 
δνζεέ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαέλεη ην όξην ησλ 
εγγπάζεσλ πνπ Ϋρνπκε ην δηθαέσκα λα εθδέδνπκε 
 
 
 
 
          Τπιγνο (ΓΒ)  Καξππέδεο Νηθόιανο  

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν                             Γληάο 4
νπ

 ΔΓ 
 
 

 

Αιρέαο (ΔΜ-EY) ΜΪιιηαξεο έκσλ 
               Βνεζόο 4

νπ 
ΔΓ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ΥΟΛΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
  ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
  4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
        26  Φεβ 19 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ  

Φ. 800/ 28/948/.207 
 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ κάτω των ορίων των οδηγιϊν 

Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με την αναθζτουςα αρχή/αναθζτοντα φορζαi  και τη 

διαδικαςία ανάθεςησ 

Παροχή πληροφοριϊν δημοςίευςησ ςε εθνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατή η 

αδιαμφιςβήτητη ταυτοποίηςη τησ διαδικαςίασ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ: 

Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα)/ αναθζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *……+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *……+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *……+ 

- Σθλζφωνο: *……+ 

- Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *……+ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *……+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
 

Αιρέαο (ΔΜ-EY) ΜΪιιηαξεο έκσλ          Τπιγνο (ΓΒ)  Καξππέδεο Νηθόιανο  

               Βνεζόο 4
νπ 

ΔΓ                              Γληάο 4
νπ

 ΔΓ 
 

 

 



 

                                                             
 

 

  



 

  ΥΟΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ  
           26  Φεβ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ ΓΓΖ   
Φ.800/28/948/.207 

 
  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ 
ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ  ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Άξζξν 1 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 
 1.  Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αλάδεημε  κεηνδφηε 
γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ γηα ην  ΤΗΣΗΟ- ΚΦΜ ηεο ρνιήο. Ζ 
πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ζπλνπηηθφ   δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο φπσο 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 75, 79 θαη 80 ηνπ Ν.4412/2016, αθνχ ε ΔΣΣΖΛ ειέγμεη 
ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ θαη κε βάζε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 2.  πλνιηθή  εθηηκψκελε αμία: Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δελ 
δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη απφ ιφγνπο κε 
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε – 
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκψκελε ζχκβαζε – δαπάλε  ρσξίο Φ.Π.Α. ζα 
αλέξρεηαη ζην πνζφ  ησλ ζαξάληα  ρηιηάδεο( 40.000,00 €)  πεξίπνπ. 

 3.  Σα παξαπάλσ πιηθά λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο 
πνπ πξννξίδνληαη θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 7εο Έθδνζε ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο Δηδψλ Κπιηθείνπ  ΓΔ/ΓΔΜ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 2 
Γηεμαγσγή πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ  

 
1.          Ο δηαγσληζκφο είλαη ζπλνπηηθφο  κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο 

ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/16. Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 
γίλεη παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί φπνηνο εθ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ησλ αλαγξαθόκελσλ ηηκώλ αλά είδνο. 
 
         2.  Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ επηηξνπή ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, νπφηε ζα γίλεη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
θαη  ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Σξφπνο θαηάξηηζεο ησλ πξνζθνξψλ φπσο 
θαίλεηαη ζην άξζξν 2 ησλ γεληθψλ φξσλ.  
 
         3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο παξαθάησ 
 
  α. 1ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο 
– Σερληθήο Πξνζθνξάο. 



 

  β. 2ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Άλνηγκα - Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθψλ 
Πξνζθνξψλ.  
                    γ.   3ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: ‘Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε – 
Καηαθχξσζε. 
 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. 
 
            5.  Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο ή 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο θαηφπηλ 
θιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 90 ηνπ Ν 4412/16. 
 

 6.  H ειάρηζηε πξνζεζκία    παξαιαβήο    πξνζθνξώλ      αλέξρεηαη ζε 
δώδεθα (12) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο    
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ όπσο ζην άξζξν 121 (παξ. 1γ) ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 3 
Καηαθύξσζε Δπαλάιεςε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ. 

 
          1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ θξηζνχλ ηειηθά αζχκθνξα γηα ηελ ππεξεζία, ν ζπλνπηηθφο 
δηαγσληζκφο ζα καηαησζεί θαη ζα επαλαιεθζεί ζε 3 θάζεηο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/16 κεηά απφ λεφηεξε ελεκέξσζε αθνχ θνηλνπνηεζεί ε 
επαλάιεςε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηδηαίηεξα ζ΄ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ 
ζηνλ πξνεγνχκελν ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. Ζ θαηάζεζε ηξηψλ πξνζθνξψλ δελ 
πξνβιέπεηαη ζην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ, αξθεί φκσο, φηαλ 
ππνβάιιεηαη κία κφλν πξνζθνξά θαη ν ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γίλεηαη κε 
θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή, λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ, είηε 
πξνεγνπκέλσλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ, είηε ηεο αγνξάο πνπ λα απνδεηθλχνπλ 
φηη είλαη ζπκθέξνπζα. Γηα ηελ επίηεπμε φζν ην δπλαηφ ζπκθεξνηέξσλ ηηκψλ γηα 
ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο ζπλνπηηθνχο 
δηαγσληζκνχο πέξα ηνπ ελφο πξνκεζεπηή. 
 
          2. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο ή 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη 
ν  κεηνδφηεο θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 90 ηνπ (δ) φκνηνπ. 
 
         3. 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 επί απνδείμεη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ππφινηπε 
δηαδηθαζία ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
         4.  Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν (2) 
κέξε, γίλεηαη εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο 

θαηαθπξψζεσο θαη αθνχ ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα 



 

δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16  . 
      
        5.  Ζ αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο ζα θαζνξηζζεί κε ηελ 
θαηαθχξσζε. 
 
        6.  Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζεο γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ  
πξνζέιζεη γηα  ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2  ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
 Γηάξθεηα ύκβαζεο 

 
         Ζ πξνο ππνγξαθή ζύκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) Έηνπο κε 
δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα δπν  (2)  εμάκελα . 
 

 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
Κξαηήζεηο-Έμνδα 

 
1. Έσο δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500€) Δπξψ, δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο 

ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 4,15816%πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

 
α. Τπέξ ΜΣ 4,00% 
β. Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 
γ. Τπέξ Υαξηνζήκνπ 0,0818% 
δ. Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ 0,01636% 

ΤΝΟΛΟ 4,15816% 
 

 

ε. Πξφζζεηα, παξαθξαηείηαη ππέξ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 
(ΦΔ) πνζνζηφ 4% (πξνκήζεηεο) ή 8% (ππεξεζίεο), επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο. 
 

2. Πνπ ηζνχηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500€) Δπξψ, 
δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 4,22032%, πνπ αλαιχνληαη σο 

εμήο: 
α. Τπέξ ΜΣ 4,00% 
β. Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 0,06% 
γ. Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 
δ. Τπέξ Υαξηνζήκνπ 0,0836% 
ε. Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ 0,01672% 

ΤΝΟΛΟ 4,22032% 



 

 

ζη. Πξφζζεηα, παξαθξαηείηαη ππέξ Φφξνπ 
Δηζνδήκαηνο(ΦΔ) πνζνζηφ 4% (πξνκήζεηεο) ή 8% (ππεξεζίεο), επί ηνπ θαζαξνχ 

πνζνχ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο. 
 
 

          3.  Γηα ηα εθόδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη από ηε Γρζε ΚΨΜ, γηα 
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδήκαηνο 
(Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ). Ο ηξόπνο πιεξσκήο 
έγθεηηαη ζην Γρζηή ΚΨΜ  ζύκθσλα κε ηε κεληαία θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 
γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γθζεο» πνπ ζα 
πξνζθνκίδνπλ νη πξνκεζεπηέο. 
 
           4.  Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ 
ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα 
θαη ηηκή. 
 
           5  Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε  αλά κήλα ππνβνιήο 
απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από 
θνξείο Κεληξηθήο Γθζεο» θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 

 
 

ΆΡΘΡΟ 6 
Πιεξσκή-Γηθαηνινγεηηθά 

  
          1.   Γηα ηα εθφδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπζζίηην, ε εμφθιεζε ζα γίλεηαη 
απφ ην ΚΣ/ΓΤΒ (Αζήλα) (θαηάζεζε ρξεκάησλ ζηνλ ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο ηνπ 
θάζε πξνκεζεπηή) θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνχληα θφξν 
εηζνδήκαηνο (Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ).Δπηπιένλ ζα 
επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο, φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη 
παξαθάησ:  
                   α. Έσο δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500€) Δπξψ, δηελεξγνχληαη 
θξαηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 4,15816%πνπ αλαιχνληαη σο εμήο: 

1.Τπέξ ΜΣ 4,00% 
2.Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 
3.Τπέξ Υαξηνζήκνπ 0,0818% 
4.Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ 0,01636% 

ΤΝΟΛΟ 4,15816% 
                                                
                   β.  Πνπ ηζνχηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500€) 
Δπξψ, δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 4,22032%, πνπ αλαιχνληαη 

σο εμήο: 
1.Τπέξ ΜΣ 4,00% 
2.Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 0,06% 
3. Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06% 
4. Τπέξ Υαξηνζήκνπ 0,0836% 
5.Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ 0,01672% 

ΤΝΟΛΟ 4,22032% 
 

2. Γηα ηα εθφδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη απφ ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα κεηαπψιεζε 



 

ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο (Ν. 2198/94) επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ). Ο ηξόπνο πιεξσκήο έγθεηηαη ζην Γρζηή 
ΚΨΜ  ζύκθσλα κε ηε κεληαία θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα «είζπξαμε 
ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γθζεο» πνπ ζα πξνζθνκίδνπλ νη 
πξνκεζεπηέο. 

 
3. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη 
ηηκή.  
 
Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε  αλά κήλα ππνβνιήο 
απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από 
θνξείο Κεληξηθήο Γθζεο» θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζηε Γρζε 
Μηζζνηξνθνδνζίαο θαη ζηε Γρζε ΚΨΜ. 

4.  

5. Δπηπιένλ  νη  πξνκεζεπηέο ζα επηβαξχλνληαη:  
 

α. Με κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη ηελ 
παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
                β. Με ηα έμνδα δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο, απνζηνιήο ησλ 
δεηγκάησλ θαζώο θαη ηελ εμόθιεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ. 
 
                γ. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή επί ησλ θξαηήζεσλ ή ηνπ αλαινγνχληα 
θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξ. 1&2. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Μεηαθνξά-Παξάδνζε-Παξαιαβή  

 

         1.  Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ 
πξντφλησλ ζηε ΔΣΣΖΛ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη ζύκθσλα κε ηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία, λα δηαηεξνχληαη πάληνηε θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη 
θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
         2.  Ζ παξαιαβή  γίλεηαη θαηφπηλ δπγίζεσο ζε πιάζηηγγα ηεο ΔΣΣΖΛ. 
 
          3.  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθώλ πξαγκαηνπνηείηαη 
από ηξηκειή επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ ηνπ θαη ηνπ αξκνδίνπ δηαρεηξηζηή. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Τγεηνλνκηθόο θαη Πνηνηηθόο Έιεγρνο 

 
           1. Με κέξηκλα ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζα 
ζπγθξνηεζεί επηηξνπή πξνειέγρνπ ηξνθίκσλ, ε νπνία ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε 
ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα 
θξηζνχλ αθαηάιιειεο απφ ηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ ηνπ ρεκαηηζκνχ, 



 

απνθιείνληαη. Πεξηνδηθνί έιεγρνη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ρεκαηηζκνχ. 
. 
           2.   Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο ζην 
νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ νινγξάθσο θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ φηαλ 
πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. 
 

3   Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά : 

 
  α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ 
 
  β. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 
 
  γ. Με νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε. 
 
           4.  Σπρφλ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή 
αληηπξνζψπνπ ηνπ ελώ ε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ην θόζηνο ησλ αλαιύζεσλ 
επηβαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
           5.  Ζ επηηξνπή ζα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά ηελ βηνηερλία – απνζήθε  ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα δηαπίζησζε ηεο ηεξήζεσο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ηεο 
πγηεηλήο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζεθεχζεσο ησλ πξννξηδφκελσλ γηα ηελ 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία πξντφλησλ, ηελ θαηάζηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. 
 
           6.   Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ηίζεληαη 
ππφςε ηεο ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ θαη ε νπνία εηζεγείηαη ακέζσο γηα ηε ιήςε απνθάζεσο 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθώλ Δμεηάζεσλ 

 
           1. Χο κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ιακβάλνληαη ηα εγθξηζέληα απφ ηελ 
ππεξεζία. 
 

2. ε πεξίπησζε αλεπξέζεσο παζνινγηθψλ κηθξννξγαληζκψλ, ε 
δεηγκαηνιεςία επαλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην Κ 422-10. Δάλ ην Πξντφλ θξηζεί 
εθ λένπ αθαηάιιειν ηφηε εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 θαη 11 ησλ 
παξφλησλ εηδηθψλ φξσλ 
 
           3.  Σα ραξαθηεξηδφκελα, σο αθαηάιιεια, πξντφληα επαλαδεηγκαηίδνληαη. Ζ 
λέα δεηγκαηνιεςία αθνξά λέα πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο (δείγκα δηπιάζην ηνπ 
πξψηνπ) πνπ παξαδίδεηαη ζηε Μνλάδα. 
 
           4.  Λνηπά, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 7εο έθδνζεο ηεο 
ΓΔ/ΓΔΜ. 
 
 
 
 



 

ΆΡΘΡΟ 10 
Βάξνο – ύλζεζε - πζθεπαζία – Σξόπνο Γηαζέζεσο –πληήξεζε Δθνδίσλ –  

Όξην Εσήο - Παξαγγειίεο 

 
           1.  Όια ηα εθφδηα λα πιεξνχλ ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Δηδψλ Κπιηθείνπ 
ΓΔ/ΓΔΜ. 
  
           2.   Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη, φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληνηε ζχκθσλα κε ην 
πλεχκα ηνπ άξζξνπ 9, θεθ.ΗΗΗ ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ρσξίο άιιε 
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Γίλνληαη δεθηά 
πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη, κε ζπζθεπαζία ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξαο ή  θελνχ. 
 
           3. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη, λα αλαγξάθνληαη 
επαλάγλσζηα θαη νη παξαθάησ ελδείμεηο έθηππα επί ηεο ζπζθεπαζίαο, ή ζε εηδηθέο 
απηνθφιιεηεο εηηθέηεο : 
 
   α. Δπσλπκία εηαηξείαο. 
  
  β. Ολνκαζία θαη ζχλζεζε πξντφληνο 
 
  γ. Καζαξφ βάξνο πξντφληνο. 
 
        δ. Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά φξηα δσήο 
πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 
 
           4. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ 
πξντφλησλ ηεο ΔΣΣΖΛ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ,λα θέξνπλ ηελ 
πξνβιεπφκελε άδεηα θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, λα 
δηαηεξνχληαη πάληνηε θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Πνηληθέο Ρήηξεο – Κπξώζεηο 

 
             1. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηεξήζεσο, 

ειιείςεσο, πξνκήζεηαο εηδψλ θαζψο θαη ζε αθαηάιιεια πνηνηηθφο είλαη φπσο ζην 
άξζξν 218 ηνπ λφκνπ 4412/16 : 
 
 α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 
    β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 
 



 

  γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δχλαηαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 
 
          2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
 

3.   Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
          4.  Ζ έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζπλεπάγεηαη : 
 
 α. Σελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο δπν 
ρηιηάδσλ  επξώ (2000€ ) ηεο ζπκβάζεσο ππέξ ηνπ ΜΣ. 
 
 β. Σελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε 
κέξνο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, είηε κε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθψλ ζπλνπηηθψλ 
δηαγσληζκψλ ή θαη ρσξίο απηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο ππεξεζίαο θαη κε 
θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ, ηεο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξάο ηηκήο πξνκήζεηαο 
ησλ εηδψλ. 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΦΠΑ – Αλαηηκήζεηο 

 
           1. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ δελ ζα ζπκπεξηια-
κβάλεηαη ν ΦΠΑ. 

 
           2.  Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνύλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζε όιε ηε 
δηάξθεηα ηζρύο ηεο ζύκβαζεο . 
 

4. Αλαηηκήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο γηα θαλέλα ιφγσ ελ ηζρχεη ηεο 
ζπκβάζεσο. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
Άιινη Δηδηθνί Όξνη 

 
           1.  Ζ θαηάζεζε έγγξαθεο βεβαίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ πξφεδξν 
ηεο επηηξνπήο κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ φηη έιαβαλ 
γλψζε θαη απνδέρνληαη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. 
 
           2.   Ζ πξνυπφζεζε  ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ είλαη 
: 
  α. Ζ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο δηαηαγήο 
 



 

  β. Ζ θαηάζεζε πξψηα ηεο Δγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
δπν  ρηιηαδσλ  επξώ 2000€  απφ ηνλ κεηνδνηε. 
 
           3.  Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε κε 
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο – 
πνηληθέο ξήηξεο. 
 
         4. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη 
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ. 
 
         5. Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο θαηά 
ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο θαη αξγίεο, θαηφπηλ  έγθξηζεο ηεο ηεξαξρίεο ηεο ΔΣΣΖΛ θαη 
αθνχ ιεθζνχλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο εηζφδνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
         6. Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη 
έμνδφ ηνπ απφ ην ηξαηφπεδν. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζε θάζε 
ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηφ, 
γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα απαξαίηεηα δειηία 
εηζφδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ. 
 
          7.   Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
  
           8.  Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά ηελ 
είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηξαηφπεδν. Γηα 
ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
          9. Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε 
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε. 
 
          10. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ 
Γηνηθεηή  ηεο  Μνλάδνο. 
 
           11. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα 
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθίκσλ ησλ 
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά ηνπο θαη ν  νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ζα 
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ δεηγκαηνιεςίαο. 
 
           12. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ηεξκαηηζκνύ ηεο 
ζύκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ νινθιήξσζεο ησλ 



 

ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιόγνη επηβάινπλ ηελ παύζε 
ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί από πξντζηάκελε αξρή. 

 
          13. Ο κεηνδφηεο   πξνκεζεπηήο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ ηξαηνπέδνπ: 
 
  α. Οθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αμησκαηηθνχ 
θεληξηθήο  πχιεο. 
 
  β. Να αλαθέξεη εγγξάθσο ζηε ΔΣΣΖΛ/2ν ΔΓ γηα ηελ έθδνζε δειηίνπ 
εηζφδνπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 

(1) Ολνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ ηαπηφηεηαο 
 
       (2)  Αξηζκφ θπθινθνξίαο νρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νπνίνπ ζα 
εηζέξρεηαη ζην ηξαηφπεδν «Σρε (ΠΕ) ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ» κε ζθνπφ ηνλ αλεθνδηαζκφ 
ή ηελ παξαιαβή εθνδίσλ.  
   
           14.  Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηζρχνπλ 
νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016 
           
 
           Σρεο (ΦΣΥ)  Απνζηνιφπνπινο άββαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                             Τπνδηνηθεηήο 
 
 

 

Αιρίαο (ΔΜ-EY) Μάιιηαξεο ίκσλ 
               Βνεζφο 4νπ ΔΓ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΖΚΔ«1» 
Πίλαθαο Πξνκήζεηα  Δηδψλ Παληνπσιείνπ 
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       ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
       4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ  
                                26   Φεβ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ 
Φ. 800/28/948/.207 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

1 νππηέο θαζαξηζκέλεο θαηεςπγκέλεο.  

2 Καιακάξη θαζαξηζκέλν  θαηεςπγκέλν kg  

3 Θξάςαιν θαζαξηζκέλν  θαηεςπγκέλν kg  

4 Βαθαιάνο αθέθαινο (300-500γξ) kg  

5 Αγθηλάξεο θαηεςπγκέλνο 1Kgr  

6 παλάθη θαζαξηζκέλν θαηεςπγκέλν  

7 Αξαθάο θαηεςπγκέλνο 1Kgr  

8 Μπάκηεο θαηεςπγκέλεο 1 θηινχ  

9 Φαζνιάθηα θαηεςπγκέλα 1 θηινχ  

10 Πίηζα νηθνγελεηαθή θαηεςπγκέλε  1000 gr  

11 Υηαπφδη θαηεςπγκέλν κέηξην kg  

12 Σζηπνχξα θαηεςπγκέλε 300γξ.  

13 Πέξθα θηιέην θαηεςπγκέλε kg  

14 Λαραληθά αλάκηθηα θαηεςπγκέλα  

15 Aληδνχγηεο 1 θηινχ Kg.  

16 Σφλνο 1 θηιψλ  

17 Σφλνο 2 θηιψλ  

18 Πάζηα βαζηιηθφ  

19 Κνλζέξβα καληηάξηα  

20 Σνκαηάθηα  απνθι.ςηινθνκκέλα  450 kg  

21 Ξχδη 30 ηεκ  

22 Καθάν Kg.  

23 Κξνπαζάλ    καξκειάδα  ηεκ  

24 Κξνπαζάλ   ζνθνιάηα ηεκ  

25 Υπκφο ιεκνληνχ 30 ηεκ  

26 Απγά θαξηέια 30 ηεκ  

27 Φπηίλε  2 Kg  

28 Bηηάκ   ηεκ 250 γξ.  

29 Μέιη 20 γξ ζε ζπζθεπαζία ησλ 180 κεξίδσλ  

30 Βνχηπξν 10 gr ζε ζπζθεπαζία 100 κεξίδσλ  

31 Μεξέληα 20 γξ ζε ζπζθεπαζία 100 κεξίδσλ  

32 Μαξγαξίλε  2 θηιψλ  

33 Μαξγαξίλε  1 θηιψλ  

34 Μαξκειάδα 20 γξ.  

35 ΚΔΣΑΠ (δνρείν) Kg.  

36 Μνπζηάξδα (δνρείν) Kg.  

37 Μαγηνλέδα 2,5 θηιψλ  



 

38 Κχβνο magic  ηεκ.  

39 Σδαηδίθη 2,5 θηιψλ  

40 Υαιβάο 2,5 θηιψλ  

41 Υαιβάο 1kg  

42 Σαξακάο 4 Kg  

43 Σαξακνζαιάηα 2,500 γξ  

44 Σνπξζί  5 θηιψλ  

45 Εειέ  ηεκ  

46 Κνκπφζηα 4 θηιψλ  

47 Μεξέληα kg  

48 Αινπκηλφραξην  

49 Κνπβεξηνχξα ηεκ  

50 Κνπβεξηνχξα ηξηκκέλε  ηεκ  

51 Κξέκα θαξακειέ ηεκ.  

52 Ζιηέιαην 10 θηιψλ  

53 Διαηφιαδν 5 θηιψλ  

54 Διηέο Καιακψλ kg  

55 ηκηγδάιη ςηιφ  500 kg  

56 ηκηγδάιη ρνληξν  500 kg  

57 Φξπγαληά ηξηκκέλε ηεκ.  

58 Φξπγαληά ηεκ.  

59 Αιεχξη Φαξίλα kg  

60 Αιεχξη kg  

61 Μνξθαη ηεκ  

62 Εάραξε άρλε  

63 Εάραξε 1 θηινχ  

64 Κχκηλν 30 γξ  

65 Γαξχθαιιν  Άηξηθην 30 gr  

66 Γπφζκνο θαζεηίλα  

67 Ρίγαλε 500 γξ  

68 Καλέια μχιν 500 γξ  

69 Γιπθάληζν 500 γξ  

70 Μνζρνθάξπδν ηξηκκέλν 500 γξ  

71 Μπαράξη 500 γξ  

72 Μπαραξη ΜΗΥ γηα Κνηνπνπιν 500 γξ  

73 Μνπζηάξδα θφλε 500 γξ  

74 Σακπάζθν ηεκ  

75 Βαλίιηεο (30 ηεκ.)  

76 Μπέηθηλ Πάνπληεξ  

77 Βηηάκ πιάθα  

78 Αιάηη ςηιφ 500γξ  

79 φδα 1 θηινχ  

80 Πηπέξη  Μαχξν 500 γξ  

81 Πηπέξη  500 γξ  

82 Πάπξηθα γιπθηά-θαπηεξή 500 γξ  

83 Κνπθνπλάξη γξ  

84 Λαδφθνιιεο  

85 Ξχδη Μπαιζάκηθν ηεκ  



 

86 Άλζνο Αξαβνζίηνπ ηεκ  

87 Άλζνο Βαλίιηαηεκ  

88 Πάζηα  kg  

89 Ρπδφγαιν ηεκ  

90 Μπεζακέι ηεκ  

91 Γεκεηξηαθά kg  

92 Γεκεηξηαθά νθνιάηα kg  

93 Γηανχξηηα 1 Kgr  

94 Γηανχξηηα 200 gr  

95 Δπηδφξπην κε βάζε ην γάια ηεκ  

96 Έηνηκν Εειέ ηεκ  

97 Κξαζί  5 ιίηξσλ θφθθηλν  

98 Κξαζί  5 ιίηξσλ Λεπθφ  

99 Κξαζί  1 ιίηξν θφθθηλν  

100 Κξαζί  1 ιίηξν Λεπθφ  

101 Ρχδη kg  

102 Ρχδη Μπνλέη kg  

103 Ρχδη Γιαζέ  kg  

104 Ρχδη Καξνιίλα kg  

105 Μαθαξφληα Νν 6   1 kg  

106 Μαθαξφληα No 3   1 kg  

107 Μαθαξφληα No 2   1 kg  

108 Μαθαξφληα No 10   1 kg  

109 Φαζφιηα γίγαληεο    kg  

110 Φαθέο  kg  

111 Κξηζαξάθη kg  

112 Μαθαξνλάθη θνθηφ kg  

113 Επκαξηθά Πέλλεο kg  

114 Μπέηθνλ kg  

115 Εακπφλ kg  

116 Φέηα  βαξειίζηα  kg  

117 Κεθαινγξαβηέξα  kg  

118 Tπξί ηξίκκα kg  

119 Γθνχληα kg  

120 Σπξί ηφζη  Γθνχληα kg  

121 Σπξί Γθνχληα  

122 Σπξί Έληακ  

123 Σπξί Ρεγγάην  

124 Σπξί Έκκεληαι  

125 Κνξλ θιάνπξ ηεκ  

126 Καζέξη kg  

127 Κεθαινηχξη Διιεληθφ ηξηκκέλν  kg  

128 Φαξηθά θνλζέξβα γξ.  

129 Εακπφλ θνλζέξβα γξ.  

130 Γαινπνχια kg  

131 Εακπφλ κπαζηνχλη  

132 Πάξηδα κπαζηνχλη  



 

133 Λνπθάληθν Φξαλθθνχξηεο kg  

134 Φχιιν ζθνιηάηαο ηεκ  

135 Φχιιν θξνχζηαο ηεκ.  

136 Παξαζθεπαζκέλα θαγεηά κε θξέαο  gr  

137 Παξαζθεπαζκέλα θαγεηά ρσξίο θξέαο  gr  

138 Κξέαο ρνηξηλφ ζε θνλζέξβα gr  

139 Κξέαο βνδηλφ ζε θνλζέξβα gr  

140 Σπξί ζε θνλζέξβα  gr  

141 Φαξηθά ζε θνλζέξβα (θνπκπξί) gr  

142 Σφλνο ζε θνλζέξβα gr  

143 Καιακαξάθηα ζε θνλζέξβα  gr  

144 Καθέο ζηηγκηαίνο θαθειάθη 2 gr  

145 Εάραξε θαθειάθη 20 gr  

146 Σζάη επξσπατθφ kg  

147 Σζάη ηνπ βνπλνχ kg  

148 Κξέκα γάιαθηνο kg  

149 Γάια εβαπνξέ  ηεκ  

150 Γάια NOVO BARISTA 1 lt  

151 Γάια  πιήξεο   θξέζθν  παζηεξησκέλν 500 gr  

152 Γάια  πιήξεο  θξέζθν  παζηεξησκέλν  1 Lt  

153 Γάια θξέζθν παζηεξησκέλν ρακειά ιηπαξά 1Lt  

154 Γάια θξέζθν πιήξεο παζηεξησκέλν 2 Lt  

155 

Γάια   ζνθνιαηνχρν ράξηηλε ζπζθ. πςειήο 
ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 500 ml 

 

156 

Γάια   ζνθνιαηνχρν ράξηηλε ζπζθ. πςειήο 
ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 250 ml 

 

157 

Γάια γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε γηα ηελ 
Παξαζθεπή δηαθφξσλ ξνθεκάησλ γηα ην ΚΦΜ 
ηεο ρνιήο. 1Lt 

 

158 Πνηήξηα δηάθαλα πιαζηηθά 12 oz Σσλ 50 ηεκ  

159 
Πνηήξηα ράξηηλα 12 oz Σσλ 50 ηεκ  

160 Πνηήξηα ράξηηλα 8 oz Σσλ 50 ηεκ  

161 Πνηήξηα θειηδφι 12 oz 20 ηεκ  

162 Καπαθη γηα πνηεξηα ραξηηλα 8oz ηεκ  

163 Καπάθη γηα πνηήξηα 12 oz ηεκ  

164 Πηάηα πιαζηηθά (κεγάια) 20 ηεκ  

165 Πηάηα πιαζηηθά (κηθξά) 20 ηεκ  

166 Αλαπηήξαο Σσλ 50 ηεκ  

167 
Υαξηνκάληηια ηζέπεο Σσλ 10 ηεκ  

168 

Καιακάθηα FRΑPΔ Σσλ 1000 
ηεκ 

 

169 Καιακάθηα ESPRESO Σσλ1000 η  



 

170 Φηαιίδηα πγξαεξίνπ 190 gr ηεκ  

171 ηπιφ Σσλ 50 ηεκ  

172 Μνιχβη Σσλ 50 ηεκ  

173 Γφκα (ζβήζηξα) ηεκ  

174 Γηνξζσηηθφ πγξφ ηεκ  

175 Υαξηη Α4 (500 Φ) ηεκ  

176 Σεηξάδηα Σσλ 10 ηεκ  

177 Μπινθ ζεκεηψζεσλ ηεκ  

178 Αθξφο Ξπξίζκαηνο ηεκ  

179 Οδνληφθξεκα ηεκ  

180 Ξπξαθάθηα Σσλ 5 ηεκ  

181 Οδνληφβνπξηζα ηεκ  

182 θνπγγάξη ζψκαηνο ηεκ  

183 Αθξφινπηξα ηεκ  

184 ακπνπάλ ηεκ  

185 Μπαηνλέηεο ηεκ  

186 απνχλη ρεξηψλ ηεκ  

187 Κξεκνζάπνπλν ρεξηψλ   

188 Νπρνθφπηεο (κηθξή) ηεκ  

189 Λνπθέηα ηεκ  

190 Υαξηί Τγείαο(Λεπθφ-Α πνηνη-100 gr) ηεκ  

191 Σξαπεδνκάληεια (70Υ150cm)  

192 Υαξηνπεηζέηεο 15Υ15cm  ή14Υ15cm  

193 Υαξηί θνπδίλαο (ξφιν) Kg  

194 Τγξφ θαζαξηζηηθφ παηψκαηνο Kg  

195 Τγξφ θαζαξηζηηθφ πηάησλ Kg  

196 Υισξίλε Kg  

197 Ομχ  θαζαξηζκνχ Kg  

198 θνπγγάξηα πηάησλ ηεκ  

199 VETEX ηεκ  

200 Κνληάξη ζθνχπαο ηεκ  

201 θνχπα εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηεκ  

202 θνχπα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηεκ  

202 Κνληάξη θνπγγαξίζηξα ηεκ  

203 θνπγγαξίζηξα ηεκ  

204 Κνπβάο θνπγγαξίζηξαο ηεκ  

205 αθνχιεο απνξξηκκάησλ κεγάιεο ηεκ  

206 αθνχιεο απνξξηκκάησλ ηεκ  

207 Φαξάζη κεηαιιηθφ ηεκ  

208 Γάληηα κηαο ρξήζεο (Κνπηί) ηεκ  

209 Καξβνπλά 5 Kg  
 

          Τπιγνο (ΓΒ)  Καξππίδεο Νηθφιανο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν                             Γληήο 4νπ ΔΓ 
Αιρίαο (ΔΜ-EY) Μάιιηαξεο ίκσλ 
            Βνεζφο 4νπ ΔΓ               

 

 


