
- ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ -

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
            ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

TMHMA ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ
                                             ΤΗΛ: 210-3484259

Φ.: 604.3/15/1/19
Σ. :1228
Βοτανικός: 29 Οκτωβρίου 2019

          Συνημμένα: 
1. Πίνακας Προμηθευτέων Ειδών 
2.Παράρτημα Α : Γενικοί Όροι 
3.Παράρτημα Β: Ειδικοί Όροι
4. Παράρτημα Γ: Απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά - Υποδείγματα
5. Παράρτημα Δ: Τεχνική Προδιαγραφή
5. Παράρτημα Ε: Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  με  Έγγραφες  Ενσφράγιστες
Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική
Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής, για την Ανάδειξη Προμηθευτή του Προμηθευτικού
Οργανισμού  Ναυτικού  (ΠΟΝ)  σε  Οπωροκηπευτικά,  στο  Πλαίσιο  Κάλυψης
Αναγκών  Π.  Πλοίων  και  Ν.  Υπηρεσιών  περιοχών  Σαλαμίνας,  Αττικής  και  ΚΕ
ΠΟΡΟΣ,  Εκτιμώμενης  Αξίας  Σαράντα  Πέντε  Χιλιάδων  Ευρώ  (45.000,00€),  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α,  ή  Μέχρι  Αποδόσεως  Διαγωνισμού  Διακλαδικού
Χαρακτήρα, Όποιο εκ των Δύο (2) Γεγονότων Επέλθει Πρώτο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ             NN            º  15/19º 15/19              

         Έχοντας υπόψη:
α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και

Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α΄/70).
β. Το Ν. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή έμμεσους

αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων
των Ε.Δ.»

γ. Το Ν. 2741/99 «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και  Άλλες
Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης»

δ. Την  ΚΥΑ 278701/16-5-05  των  ΥΠ,  ΟΙΚ.  &  ΥΠ.  ΑΑΑΤ  «Μητρώο
εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως».

ε. Την  απόφαση  ΥΦΕΘΑ  Φ.800/133/134893/Σ.3323//19-11-07  (ΦΕΚ
2300 Β΄//3-12-07)  «Περί  Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και
Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ».

στ. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και
Αυτοδιοίκητων  Οργάνων  στο  Διαδίκτυο  (Πρόγραμμα  Διαύγεια)  και  Άλλες
Διατάξεις».

ζ. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων….. και άλλες διατάξεις».

CHARALAMPOS
SARVANAKIS
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η. Το  Νέο  Εγχειρίδιο  Οικονομικής  Υπηρεσίας  (ΕΟΥ)  του  ΠΝ  από
01-11-15.

θ. Το Ν. 4235/14, (ΦΕΚ 32 Α’/2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και  της υγείας και  προστασίας  των ζώων και  άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ι. Το Ν.  4412/16  (ΦΕΚ  147  Α’/2016)  «Δηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,
Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)

ια. Το Ν.  4605/19  (ΦΕΚ  52  Α/01-04-19)  «Εναρμόνιση  της  ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

ιβ. Το ΑΔ Φ.611/301/Σ.1227/24-10-19/ΠΟΝ (Εντολή Προμήθειας)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ ΕΔ Ι  Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Συνοπτικό  Διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  του  ΠΟΝ  σε
Οπωροκηπευτικά,  στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών Π. Πλοίων και  Ν. Υπηρεσιών
περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή,
εκτιμώμενης αξίας 45.000,00€.

2. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρις αναλώσεως του ποσού των
45.000,00€ ή μέχρι την απόδοση Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, όποιο εκ των
δύο (2) γεγονότων επέλθει πρώτο.

3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη  Παρασκευή 08 Νοεμβρίου
2019 και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού
(ΠΟΝ). 

4. Τα υπό προμήθεια είδη εμφαίνονται στο συνημμένο Πίνακα Προμηθευτέων
Ειδών (ΠΠΕ). Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών του ΠΠΕ είναι ενδεικτικές
και  όχι  δεσμευτικές  για  το  Πολεμικό  Ναυτικό  (ΠΝ),  διότι  οι  παραγγελίες  θα
καθορίζονται   ανάλογα με  τις  εκάστοτε  ανάγκες  των  Μονάδων του  ΠΝ,  ενώ ο
προμηθευτής  δε  δικαιούται  να  αξιώσει  αποζημίωση  από  το  Δημόσιο  (ΠΝ)  σε
περίπτωση  μη  προμήθειας  των  συμπεριλαμβανόμενων  στη  σύμβαση  ειδών,
εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλλουν αυτό.

5. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού, ως παραρτήματα «Α» και «Β»,
το  παράρτημα  «Γ»  των  απαιτούμενων δικαιολογητικών και  το  παράρτημα  «Δ»
Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις
των προμηθευτών – διαγωνιζομένων. Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών και
των λοιπών παραρτημάτων. Κατά τα λοιπά μη λεπτομερώς αναφερόμενα στους
Γενικούς και Ειδικούς Όρους ισχύουν τα καθοριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο
περί προμηθειών του Δημοσίου (Ν.4412/16). 

6. Τα έγγραφα που απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  των  διαγωνισμών και  τη
συμμετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
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7. Περίληψη  της  παρούσας  διακηρύξεως  θα  δημοσιευθεί  με  μέριμνα  ΠΟΝ
στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr). 
8. H συμμετοχή  στο  διαγωνισµό  γίνεται  µε  ευθύνη  του  ενδιαφερόμενου,  ο
οποίος  εξ’  αυτού  και  µόνο  του  λόγου  δεν  αντλεί  δικαίωµα  αποζημίωσης  για
δαπάνες  σχετικές  µε  τη σύνταξη  και  υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται
στην παρούσα και τα παραρτήµατά της.

9. Η Υπηρεσία δε  δεσμεύεται  για την τελική ανάθεση και  δικαιούται  να την
αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς  ουδεµία  υποχρέωση  καταβολής  αµοιβής  ή  αποζηµίωσης  εξ'  αυτού  του
λόγου στους συµµετέχοντες.
 
10. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές  απαντήσεις  εκ  µέρους  της  Υπηρεσίας  σχετικά  µε  τους  όρους  της
παρούσας διακήρυξης.

11. Για  πληροφορίες  επί  της  προμήθειας,  καθώς  και  για  τη  διαδικασία  του
διαγωνισμού  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στον  ΠΟΝ,  Τμήμα
Εφοδιασμού  Μονάδων  ΠΝ,  Τηλέφωνο  210-3484259,  email:
promithion  .  pon  @  gmail  .  com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

12. Χειριστής:  Πλωτάρχης  (Ο)  Γ.  Σπανός  ΠΝ,  Τμηματάρχης  Εφοδιασμού
Μονάδων ΠΝ, τηλ 210-3484259.

Πλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ
                                       Διευθυντής        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«A»: Γενικοί Όροι Συμφωνιών Διαγωνισμού 
«Β»: Ειδικοί Όροι Συμφωνιών Διαγωνισμού 
«Γ»:    Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποδείγματα 
«Δ»: Τεχνική Προδιαγραφή 
«Ε»:    Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
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Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ.1228//29-10-19/ΠΟΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (CPV: 03221200-8)     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ
EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ

Μ/Μ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 250 ΓΡ. ΤΕΜ 5.000 0,25 1.250,00
2 ΑΝΗΘΟΣ ΔΕΜΑ 450 ΓΡ. ΔΕΜΑ 450 0,25 112,50
3 ΑΝΤΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 5 0,43 2,15

4 ΒΛΗΤΑ ΚΙΛΟ 40 0,72 28,80

5 ΔΥΟΣΜΟΣ ΔΕΜΑ 450 ΓΡ. ΔΕΜΑ 30 0,26 7,80

6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 1.100 0,81 891,00

7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΟ 900 0,80 720,00

8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΟ 49 0,75 36,75

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 2.500 0,48 1.200,00

10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 400 1,00 400,00

11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 2.500 0,44 1.100,00

12 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΟ 200 0,52 104,00

13 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 450 ΓΡ. ΔΕΜΑ 460 0,22 101,20

14 ΜΑΡΟΥΛΙ 250ΓΡ ΤΕΜ 1.000 0,36 360,00

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 700 0,75 525,00

16
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ

ΚΙΛΟ 50 0,80 40,00

17 ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 5 2,52 12,60

18 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΟ 230 1,62 372,60

19 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 5.000 0,90 4.500,00

20 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΚΙΛΟ 10 0,75 7,50

21 ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 4.500 0,52 2.340,00

22 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 10 0,83 8,30

23 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓ. ΚΙΛΟ 1.400 0,80 1.120,00

24 ΠΡΑΣΑ ΚΙΛΟ 100 1,14 114,00

25 ΡΑΔΙΚΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΙΛΟ 5 0,70 3,50

26 ΡΑΔΙΚΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΙΛΟ 5 0,70 3,50

27 ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 5 0,65 3,25

28 ΣΑΛΑΤΕΣ ΚΙΛΟ 600 0,56 336,00

29 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 200 0,85 170,00

30 ΣΕΛΕΡΥ ΚΙΛΟ 40 1,01 40,40

31 ΣΚΟΡΔΑ 30ΓΡ. ΤΕΜ 1.600 0,23 368,00

32 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 30 1,10 33,00

33
ΦΑΣΟΛΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ
ΚΙΛΟ 10 0,84 8,40

34 ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΣΑΟΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 30 1,30 39,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 16.359,25

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΡΟΥΤΑ (CPV: 03221200-8)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ
EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ

Μ/Μ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΙΛΟ 5 2,20 11,00

2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΚΙΛΟ 50 1,55 77,50

3 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΙΛΟ 900 1,23 1.107,00

4 ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 50 2,33 116,50

5 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 550 1,03 566,50

6
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΛΗΜΕΝΤΗΝΕΣ
ΚΙΛΟ 140 0,89 124,60

7 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΙΛΟ 5 0,70 3,50

8 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ ΚΙΛΟ 50 1,34 67,00

9 ΜΗΛΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΙΛΟ 10 0,80 8,00

10 ΜΗΛΑ ΓΚΡΑΝ ΣΜΙΘ ΚΙΛΟ 400 1,34 536,00

11 ΜΗΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΛΟ 5 1,34 6,70

12 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 2.000 1,06 2.120,00

13 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛΟ 300 0,54 162,00

14
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

ΚΙΛΟ 5 0,64 3,20

15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 500 0,84 420,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 5.329,50

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (CPV: 03221200-8)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ
EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ

Μ/Μ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

1 ΑΙΣΜΠΕΡΓΚ 250 ΓΡ. ΤΕΜ 3.200 1,20 3.840,00

2
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ 100

ΓΡ.
ΤΕΜ 5 1,80 9,00

3 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΙΛΟ 200 0,59 118,00

4 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΤΙΦΑΔΟΥ ΚΙΛΟ 10 1,10 11,00

5 ΛΟΛΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 150 ΓΡ. ΤΕΜ 1.200 0,70 840,00

6 ΛΟΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 150 ΓΡ. ΤΕΜ 700 0,90 630,00

7 ΜΑΡΑΘΟΣ 100 ΓΡ. ΤΕΜ 5 1,80 9,00

8 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΙΛΟ 60 4,35 261,00

9 ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1.200 2,50 3.000,00

10
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ
(VACCUM)

ΚΙΛΟ 700 0,98 686,00

11 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΙΛΟ 750 3,00 2.250,00

12 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΛΟ 10 1,80 18,00

13 ΡΟΚΑ 100 ΓΡ. ΤΕΜ 50 0,45 22,50

14 ΦΙΝΟΚΙΟ ΚΙΛΟ 5 1,85 9,25

15 ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΚΙΛΟ 1.000 2,90 2.900,00

16 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΕΝΚΟΡΕ ΚΙΛΟ 650 1,47 955,50

17 ΜΗΛΑ ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΙΛΟ 2.800 1,34 3.752,00
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18 ΜΗΛΑ ΦΙΡΙΚΙΑ ΚΙΛΟ 2.500 1,60 4.000,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 23.311,25

        
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι ποσότητες θα καθορισθούν αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες
των  Μονάδων  του  ΠΝ,  χωρίς  το  ΠΝ  να  υποχρεούται  για  την  παραγγελία/
προμήθεια  αυτής.  Σε  κάθε  περίπτωση,  και  ανεξαρτήτως  της  συνολικής
προσφοράς, χρησιμοποιείται μόνο για τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών
ενώ η κατακύρωση που θα υπογραφεί θα είναι μέχρι του ύψους των 45.000,00 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι τιμές της 3ης κατηγορίας θα παραμείνουν σταθερές, καθ’ όλη τη
διάρκεια  της  σύμβασης,  ανεξάρτητα  της  εποχικότητας  των  ειδών,  καθόσον  δε
συμπεριλαμβάνονται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Μειοδότης θα αναδειχθεί  ένας  και για τις τρεις (3) κατηγορίες του
ΠΠΕ, αυτός που θα επιτύχει το χαμηλότερο άθροισμα από την ακόλουθη πράξη:

(16.359,25€ - Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής
του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής 1ης Κατηγορίας x

16.359,25€)
 +

(5.329,50€ - Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής
του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής 2ης Κατηγορίας x

5.329,50€)
 +

προσφερόμενη τιμή x ενδεικτική ποσότητα ανάλωσης κάθε είδους 3ης κατηγορίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών ή των 
κατηγοριών.

                  Για την ακρίβεια

                                                                    Πλωτάρχης (Ο) Γ. Σπανός ΠΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ.1228//29-10-19/ΠΟΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ως Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄/2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ.1228//29-10-19/ΠΟΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο Προμήθειας

Το παρόν παράρτημα αφορά στην προμήθεια των ειδών θέματος,  όπως
αναγράφονται στον Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών (ΠΠΕ), και μόνο.

Άρθρο 2
Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

1. Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  τις  προσφορές  τους,  εντός
ενσφράγιστου  φακέλου,  είτε  μέσω  ταχυδρομείου  ή  εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου τους, στην γραμματεία του Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού το
αργότερο  μέχρι  την  09:45  π.μ.  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  κατάθεσης  των
προσφορών.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε  ένα  (1)  αντίγραφο  μέσα  σε
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 92 των Γενικών Όρων της
παρούσας, φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:

α. Τη λέξη "Προσφορά”.
β. Προς τον Προμηθευτικό Οργανισμό Ναυτικού.
γ. Αφορά στη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "ΣΔ-15/19".
δ. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ήτοι, επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ.,

πόλη, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email).

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία από την αρμόδια επιτροπή.

3. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά από την τιμή.
Εντός του κυρίως φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά
τους τα ακόλουθα:

α. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον
οποίο  θα εμπεριέχονται  τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο  άρθρο 3   του
παρόντος.  Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  φέρουν  αυστηρά την
αρίθμηση ως κατωτέρω άρθρο 3.

β. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο θα
εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Αν
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά
θα πρέπει να φέρουν αυστηρά την αρίθμηση ως κατωτέρω άρθρο 4.

γ. Κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με την
Προσθήκη  V του  Παραρτήματος  «Γ»  του  παρόντος.  Επισημαίνεται  ότι,  οι
προσφερόμενες έκπτωση-τιμές θα πρέπει να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και δεν θα αναπροσαρμόζονται.
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4. Στον  διαγωνισμό  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει
ασκήσει,  εμπροθέσμως  την  ένσταση  του  άρθρου  127  των  Γενικών  Όρων  της
παρούσης κατά της διακηρύξεως του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακηρύξεως και δε δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.  

5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης καταρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή
της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την
οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν την σύναψη της σύμβασης μπορεί
να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας
της  δηλωθείσας  παραγωγικής  μονάδας  για  οποιονδήποτε  λόγο,  ενώ  μετά  την
σύναψη της  σύμβασης  μπορεί  να  εγκριθεί  μετά από αιτιολογημένο  αίτημα του
προμηθευτή.  Σε  κάθε  περίπτωση  απαιτείται  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

6. Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  κατάργηση  υποχρέωσης  υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων

Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή
επικυρωμένων εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής: 
 

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων  εγγράφων,  που  έχουν  εκδοθεί  από  τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
 

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν  4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να
ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη
επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. 
 

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
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Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα
αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,  εφόσον  υποβληθούν  από  τους
διαγωνιζόμενους. 
 

ε. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της
Ελληνικής,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  και  επικυρωμένη
αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

στ. Όλες οι  Υ/Δ που εκδίδονται  από τον  προσφέροντα,  υποβάλλονται
χωρίς να απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

7. Οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  των  οικονομικών  φορέων  ή  έτερα  πρόσωπα
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένα  από  αυτούς,  δύνανται  να  παρίστανται  κατά  την
αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο/  αξιολόγηση  των  προσφορών,  που  θα
πραγματοποιηθεί  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  ΠΟΝ,  με  την  επιπρόσθετη
επισήμανση ότι  θα πρέπει  να διαθέτουν /  προσκομίσουν και  την σφραγίδα της
εταιρείας που εκπροσωπούν.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  ως  προσθήκη  Ι
παραρτήματος «Γ», σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (χωρίς
καμία  μεταβολή)  αρμοδίως  υπογεγραμμένο  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  του
οικονομικού  φορέα,  έως  και  δέκα  (10)  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  2
άρθρου  79,  των  Γενικών  Όρων  της  παρούσας  ως  υπόδειγμα  προσθήκης  ΙΙ
παραρτήματος «Γ»  (χωρίς καμία μεταβολή).

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Μητρώο. 

4. Κατάλληλη  Άδεια  λειτουργίας  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  εν  λόγω
διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526 / 8-9-83, Τεύχος Β΄, όπως
τροποποιήθηκε από την ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/ΟΙΚ. 94643 (ΦΕΚ 1384Β’/03-08-07) ή άλλες
σχετικές  διοικητικές  αποφάσεις  εκδιδόμενες  από  την  οικεία  δημόσια  αρχή
(εμπορικές επιχειρήσεις).

5. Αποφάσεις χορήγησης των Κωδικών Αριθμών Κτηνιατρικής Έγκρισης που
προβλέπονται  για  τις  εγκαταστάσεις  τόσο  της  εταιρείας  όσο  και  των
συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΔ 79/2007.

6. Συμβόλαια,  παραστατικά,  συμφωνητικά,  καταστάσεις  ΙΚΑ,  άδειες
κυκλοφορίας  οχημάτων  κ.λπ.,  από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  η  κατοχή  του
κατάλληλου  αριθμού θαλάμων συντήρησης (ψυγεία)  και  κατάλληλων οχημάτων
ψυγείων, καθώς επίσης και η απασχόληση κατάλληλου προσωπικού, ως κάτωθι:

α. Αποθηκευτικοί χώροι τουλάχιστον 50 m3.

19PROC005768379 2019-10-29



β. Τρία  (3)  τουλάχιστον  οχήματα  κλειστού  τύπου,  κατάλληλα  για
μεταφορά τροφίμων, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών όλων των περιοχών.

γ. Αποκλειστική απασχόληση τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων για κάλυψη
όλων των περιοχών

Το ΠΝ, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως θα έχει τη δυνατότητα για έλεγχο
των ανωτέρω εγκαταστάσεων και  λοιπών συναφών θεμάτων παρόντος άρθρου
του προμηθευτή και των συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων. Ο έλεγχος της
τήρησης  των  ελάχιστων  εγκαταστάσεων,  εξοπλισμού,  προσωπικού  κλπ.  που
πρέπει να διατηρεί συνεχώς ο μειοδότης προμηθευτής θα διενεργείται με αυτοψία
από  επιτροπή  ελέγχου  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  που
επίκειται να επέλθει οιαδήποτε αλλαγή των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού ή του
προσωπικού του, ο προμηθευτής υποχρεούται  να δηλώνει αυτό προς το ΠΟΝ,
ώστε να προηγηθεί έλεγχος των νέων εγκαταστάσεων και έγκριση συνέχισης της
συνεργασίας. 

7. Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των αδειών των οχημάτων, που εκδίδονται
από  την  αντίστοιχη  διεύθυνση  μεταφορών  και  επικοινωνιών  της  οικείας
Περιφέρειας,  όπου και  πιστοποιείται  η  καταλληλότητά  τους  για  την  χρήση που
προορίζονται.

8. Παραστατικά  εκπροσώπησης  ως  άρθρο  93  παράγραφος  β,
υποπαράγραφος δδ των Γενικών Όρων της παρούσης μόνο στην περίπτωση που
προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους.  (Υπόδειγμα
ως προσθήκη ΙΙΙ παραρτήματος «Γ»).

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

O κλειστός φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Πιστοποιητικό  έγκρισης  για  το  σύστημα  διαχείρισης  ποιότητας  και
ασφάλειας τροφίμων (HACCP) που εφαρμόζεται  στην εταιρεία (σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 22000:2005 ή αντίστοιχο) από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα
πιστοποίησης ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος
της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). Σε περίπτωση που
οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι μόνο έμποροι και δεν παράγουν ή συσκευάζουν ή
τυποποιούν το τελικό προϊόν, θα προσκομισθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό και για τις
συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες (άρθρο 82 του Ν.4412/16).

2. Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986,  όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι :

α. Η  καταγωγής  των  προσφερομένων  ειδών.  Αυτή  θα  περιλαμβάνει
δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας (που παράγει ή τυποποιεί ή συσκευάζει το
τελικό  προϊόν),  του  τόπου  εγκατάστασης  της  και  την  χώρα  καταγωγής  των
προσφερόμενων  ειδών,  τόσο  στην  περίπτωση  στην  οποία  η  συμμετέχουσα
εταιρεία παράγει η ίδια αυτά τα προϊόντα, όσο και στην περίπτωση που κάποια
άλλη επιχειρηματική  μονάδα τα παράγει  αντί  αυτής.  (Υπόδειγμα ως προσθήκη
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ΙV(Α)  παραρτήματος  «Γ»).  Στην  δεύτερη  περίπτωση  απαιτείται  επιπλέον  και  η
υποβολή έτερης Υπεύθυνης Δήλωσης της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία
θα δηλώνεται ότι η παραγωγή ή συσκευασία ή τυποποίηση του τελικού προϊόντος
(ως τέτοιο νοείται το προς παράδοση στον τελικό καταναλωτή) θα γίνει από την
εταιρεία στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα
παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι  ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
αυτής, έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
(Υπόδειγμα  ως  προσθήκη  ΙV(B)  παραρτήματος  «Γ»).  Προσφορά  που  δεν
περιλαμβάνει  τις  κατά  περίπτωση  ανωτέρω  Υ/Δ  θα    απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

β. Ότι αποδέχεται τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής (Παράρτημα
«Δ» και κατωτέρω παράγραφος 2γ) στο σύνολο τους χωρίς καμία μεταβολή.

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές – Χαρακτηριστικά Προϊόντων 

(1) Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  βάσει  των  χαρακτηριστικών  που
ορίζονται  για  τα είδη  πρώτης (Α’)  ποιότητος  στον Αγορανομικό  Κώδικα και  τον
Κώδικα  Τροφίμων  και  Ποτών  (ΚΤΠ),  καθώς  και  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών,
Παραρτήματος  «Δ».  Η  αποθήκευση  και  η  μεταφορά  πρέπει  να  είναι  η
προβλεπόμενη  από  τον  Οδηγό  Υγιεινής  του  ΕΦΕΤ  Νο  9  (έκδοση  2004). Τα
παραδιδόμενα είδη θα πρέπει κατά την ημερομηνία παράδοσης να έχουν διάρκεια
ζωής τουλάχιστον ίση με τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Ως
συνολική  διάρκεια  ζωής  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  από  την  ημερομηνία
παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης ή κατά προτίμηση ανάλωσης.

(2) Τα όρια  παρουσίας  διοξινών και  παρόμοιων με  τις  διοξίνες
PCB’s  (πολυχλωριομένα  διφαινύλια)  στα  τρόφιμα  ζωικής  προέλευσης  είναι  τα
καθοριζόμενα  στον  κανονισμό  ΕΚ  2375/01  της  29-11-01  (Εφημερίδα  Ε.Κ.
L321/6-12-01).

(3) Η  συσκευασία  και  η  επισήμανση  πρέπει  να  είναι  η
προβλεπόμενη από τον ΚΤΠ και τα εκάστοτε ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα.

(4) Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει  και  τα
προβλεπόμενα  από  τις  υγειονομικές  διατάξεις  είδη  συσκευασίας,  χωρίς  άλλη
επιβάρυνση.

(5) Όσον  αφορά  την  παρουσία  γενετικά  τροποποιημένων
οργανισμών στα είδη τροφίμων ισχύουν τα καθοριζόμενα στην εθνική νομοθεσία. 

(6) Η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας επιφέρει, πλέον των
προβλεπομένων από τη νομοθεσία κυρώσεων, τις κυρώσεις παραγράφου β του
άρθρου 12.

(7)     Σε περίπτωση χρησιμοποίησης παλετών για τη μεταφορά των
προϊόντων αυτές θα είναι «Ευρωπαϊκού τύπου».

Άρθρο 4
Οικονομική Προσφορά
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1. O  κλειστός  φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνει την  οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντα  (ως  προσθήκη  V
παραρτήματος «Γ»). 

2. Για  την  1η του  ΠΠΕ θα προσφερθεί  ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί  της
Μέσης Λιανικής Τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττική.
Ομοίως και για τη 2η κατηγορία του ΠΠΕ, ενώ για την 3η κατηγορία του ΠΠΕ θα
προσφερθούν συγκεκριμένες τιμές σε ευρώ για έκαστο είδος της κατηγορίας. 

3. Η  οικονομική  προσφορά  πρέπει  να  έχει  ισχύ  έξι  (6)  μηνών  από  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Δεν  επιτρέπεται  η  υποβολή  ξεχωριστής  προσφοράς  για  περιοχές
Αττικής-Σαλαμίνας-ΚΕ ΠΟΡΟΣ.

5. Προσφορές που προβλέπουν εναλλακτικά προϊόντα, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Άρθρο  5
Διεξαγωγή - Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών

-Επανάληψη Διαγωνισμού

1. Εφόσον  η  τιμή  που  τελικώς  επιτευχθεί  κριθεί  από  την  Υπηρεσία  ως
ασύμφορη  για  το  Δημόσιο  (ποιότητα,  τρέχουσες  τιμές  της  αγοράς  ελευθέρου
εμπορίου,  τιμές  προηγούμενου  διαγωνισμού,  κλπ)  ο  διαγωνισμός  δύναται  να
ματαιωθεί ή να επαναληφθεί, έπειτα από νεώτερη αντίστοιχη δημοσίευση για το
σύνολό του είτε να συνεχιστεί με διαπραγμάτευση της τιμής εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 26 των Γενικών Όρων της παρούσης.

2. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΠΟΝ)  θα
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
ενσφράγιστο  φάκελο  με  τα  όλα  τα  δικαιολογητικά/αποδεικτικά  στοιχεία  που
πιστοποιούν  τη  μη  συνδρομή  των  υποχρεωτικών  λόγων αποκλεισμού,  από τη
διαδικασία σύναψης της υπόψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 73 του σχετικού
(ι) Νόμου, ως Παράρτημα «Ε».

Άρθρο 6
Κωδικοποίηση Ειδών

Δεν απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών, καθόσον έχουν CPV.

Άρθρο 7
Παραγγελίες - Παράδοση / Παραλαβή Ειδών

1. Περιοχή Σαλαμίνας
α. Για τις Υπηρεσίες περιοχής Σαλαμίνας, οι  παραγγελίες θα δίδονται

από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την 11:00 εκάστης ημέρας, στο αρμόδιο γραφείο
ΚΕΦΝ/ΔΕΑ/ΥΕΠ,  το  οποίο  αφού  μεριμνήσει  για  την  ομαδοποίησή  τους,  στη
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συνέχεια, και μέχρι ώρας 14:00, θα τοποθετεί συγκεντρωτική παραγγελία, και θα
καθορίζει  συγκεκριμένες  ημερομηνίες  παραδόσεων.  Ο  προμηθευτής  είναι
υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  τα  παραγγελθέντα  είδη  μέχρι  την  12:00  της
επόμενης ημέρας στην αποθήκη τροφίμων ΚΕΦΝ/ΔΕΑ/ΥΕΠ, για ποιοτικό έλεγχο,
ως άρθρο 9, και με μέριμνα της τελευταίας θα προωθούνται προς τα Π. Πλοία και
Ν. Υπηρεσίες που έχουν παραγγείλει.

β. Σε  περίπτωση  κωλύματος  της  Υπηρεσίας,  η  προώθηση  των
ελεγχόμενων  ειδών  θα  πραγματοποιείται  με  μέσα  και  έξοδα  του  εκάστοτε
προμηθευτή  και  η  ποσοτική  παραλαβή  τους  θα  πραγματοποιείται  από  τις
υπηρεσίες που τα έχουν παραγγείλει.

γ. Σε περιπτώσεις έκτακτων πλόων οι παραγγελίες θα δίνονται από το
ενδιαφερόμενο πλοίο και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, απ’ ευθείας προς τον
προμηθευτή,  και  οι  παραδόσεις  θα  πραγματοποιούνται  εντός  τετραώρου.  Η
παραλαβή θα γίνεται με μέριμνα 3μελούς Επιτροπής, με μέλη:

(1) ΑΦ Πλοίου ως Πρόεδρο.
(2) ΒΑΦ Πλοίου ως β’ Μέλος.
(3) Αξιωματικό Ιατρό του πλοίου ως γ’ Μέλος (εφ’ όσον υπηρετεί)

ή έτερο βαθμοφόρο.
δ. Η παραλαβή θα γίνεται είτε με σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και

ποιοτικής παραλαβής είτε με βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής επί
του  πρωτότυπου  δελτίου  αποστολής,  το  οποίο  θα  προσκομίζεται  στο  αρμόδιο
γραφείο ΠΟΝ με μέριμνα του προμηθευτή.

2. Περιοχή Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ
α. Για τις Υπηρεσίες περιοχής Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, οι παραγγελίες

θα δίδονται  από τους ενδιαφερόμενους προς τον προμηθευτή, μέχρι την 12:00
εκάστης  ημέρας,  μεριμνώντας  για  την  ομαδοποίηση  τους  και  καταβάλλοντας
προσπάθεια  να  τυποποιηθεί  η  διαδικασία  με  τον  καθορισμό  συγκεκριμένων
ημερομηνιών παραδόσεως των ειδών ανά εβδομάδα. Τα είδη θα παραδίδονται απ’
ευθείας  στις  ενδιαφερόμενες  Υπηρεσίες  περιοχής  Αττικής  μέχρι  την  12:00  της
επόμενης ημέρας και μέχρι την 12:00 της μεθεπόμενης ημέρας, και μία (1) φορά
κάθε εβδομάδα, στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ.

β. Για  το  ΚΕ  ΠΟΡΟΣ,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  σε  περίπτωση
απαγορευτικού απόπλου των πλωτών μέσων, από το λιμένα του Πειραιά, ή για
οποιοδήποτε άλλο κώλυμα, να παραδίδει τα είδη οδικώς, μέσω Γαλατά Τροιζηνίας.

γ. Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  προμηθευτέων  ειδών  (άρθρο  9)  θα
πραγματοποιείται με μέριμνα των Υπηρεσιών που παραγγέλνουν τα εν λόγω είδη.

δ. Η παραλαβή θα γίνεται είτε με σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής είτε με βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής επί
του  πρωτότυπου  δελτίου  αποστολής,  το  οποίο  θα  προσκομίζεται  στο  αρμόδιο
γραφείο ΠΟΝ με μέριμνα του προμηθευτή.

3. Λοιπές Υποχρεώσεις Προμηθευτών
α. Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται  να εγκαταστήσει  αξιόπιστο

σύστημα λήψης παραγγελιών (κινητή, σταθερή τηλεφωνία και τηλεομοιοτυπία) για
όλες τις  ώρες και  ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή
άλλης απρόβλεπτης κατάστασης αδυναμίας λήψης παραγγελίας, ο προμηθευτής,
με δική του ευθύνη, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον ΠΟΝ και στη συνέχεια να
μεριμνά για τη λήψη των παραγγελιών συγκεντρωτικά μέσω ΠΟΝ με δικές του
ενέργειες (ειδικό αγγελιοφόρο, κλπ). 
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β. Αδυναμία  τήρησης  των  ανωτέρω  υποχρεώσεων  (χρόνων
παράδοσης, λήψης παραγγελίας, κλπ.) επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος.

γ. Τα χρησιμοποιούμενα  από  τον  προμηθευτή  μέσα  μεταφοράς  των
προϊόντων πρέπει να είναι κατάλληλα, και σε αριθμό που να επαρκούν για την
κάλυψη των καθημερινών αναγκών των Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, προς όλες
τις κατευθύνσεις. Η μεταφορά γίνεται με οχήματα κλειστού τύπου και θερμοκρασία
αντίστοιχη που προβλέπεται από τον ΚΤΠ τα οποία και απολυμαίνονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα (σχετική βεβαίωση απολυμάνσεως να βρίσκεται στη διάθεση
του επιθεωρούντος Αξκού σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).,

Άρθρο 8
 Αποθέματα  

1. Μετά τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού ο  επίσημα ανακηρυχθείς  μειοδότης
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ικανά αποθέματα του είδους για την
κάλυψη των τρεχουσών αλλά και τυχόν εκτάκτων αναγκών των Μονάδων του ΠΝ.

2. Τα ελάχιστα  αποθέματα  που  πρέπει  να  διατηρεί  συνεχώς  ο  μειοδότης
προμηθευτής (ή να έχει τη δυνατότητα για άμεση εξασφάλιση) καθορίζονται στο
50% της ενδεικτικής ποσότητας του ΠΠΕ. 

3. Αδυναμία τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων επιφέρει την επιβολή των
σχετικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της παρούσης.

Άρθρο 9
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται από τον ΠΟΝ συγκεντρωτικά
το  τρίτο  δεκαήμερο  εκάστου  μηνός,  για  τα  είδη  που  παραδόθηκαν  τον
προηγούμενο μήνα στα Π. Πλοία και στις Ν. Υπηρεσίες. 

2. Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  /  παραστατικά  για  την  πληρωμή  των
προμηθευτών ορίζονται ως ακολούθως:

α. Πρωτότυπα Τιμολόγια, 
β. Πρωτότυπα δελτία αποστολής και παραλαβής προϊόντων,
γ. Πρωτόκολλα  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  βεβαίωση

ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  επί  του  δελτίου  αποστολής  από  τριμελή
επιτροπή.

δ. Αποδεικτικό  ενημερότητας  για  χρέη  προς  το  Δημόσιο  (εφόσον  το
ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ),

ε. Ασφαλιστική  ενημερότητα  του  ΙΚΑ  για  το  απασχολούμενο
προσωπικό. (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ),

στ. Αποδεικτικό  καταβολής  αντιτίμου  τυχόν  απαιτουμένων
εργαστηριακών  ελέγχων  /  αναλύσεων  όταν  εκτελούνται  (το  υπόψη  θέμα  θα
διευκρινισθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί). 

ζ. Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά τα οποία δύνανται εγκαίρως να
καθορίζονται κατά περίπτωση από ΠΟΝ.

3. Σε  περίπτωση εγκατάστασής  του  στην αλλοδαπή,  τα δικαιολογητικά των
παραπάνω  εδαφίων  δ  και  ε  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της
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χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό
πιστοποιητικό.   

4. Η επιβολή του ΦΠΑ γίνεται μόνο επί των ποσοτήτων που προορίζονται για
Υπηρεσίες Ξηράς και για τις Εκμεταλλεύσεις Εξυπηρετήσεως Προσωπικού των Π.
Πλοίων.  Για  τις  ποσότητες  που  προορίζονται  για  Τροφοδοσία  Π.  Πλοίων  θα
χορηγείται από τον ΠΟΝ βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ν.2859/00.

5. Βεβαίωση  επίσης  θα  χορηγείται  για  την  παρακράτηση  του  φόρου
εισοδήματος 4%.

6. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει
προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και
ποσοτικής παραλαβής.

7. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από τον
ΠΟΝ τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, ο
ΠΟΝ  (οφειλέτης)  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Ν.4152/13  (ΦΕΚ  137  Α΄),
καθίσταται υπερήμερος  και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο.  Ο υπολογισμός των τόκων  υπερημερίας  θα γίνεται  με  βάση το
επιτόκιο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση
πέραν του επιτοκίου αναφοράς. 

8. Η υποβολή των τιμολογίων πώλησης σε αρμόδιο γραφείο ΠΟΝ θα γίνεται
το αργότερο  εντός των πρώτων δύο (2)  εργάσιμων ημερών κάθε μήνα για
παραγγελίες  του  προηγούμενου  μήνα.  Οι  κυρώσεις  που  επιβάλλονται  σε
περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής των τιμολογίων πώλησης είναι:

α. Για πρώτη φορά Έγγραφη Επίπληξη.
β. Για κάθε επόμενη καθυστέρηση Πρόστιμο 50 ευρώ.

Άρθρο 10
Κρατήσεις - Έξοδα

1. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με:
α. Μεταφορικά,  ζυγιστικά,  εκφορτωτικά  και  λοιπά  έξοδα  μέχρι  την

παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις Ν. Υπηρεσίες και Π. Πλοία.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων ως

ακολούθως:
(1) Υπέρ ΜΤΝ 4% (μόνο για Τροφοδοσία)
(2) Υπέρ ΕΛΟΑΝ 2% (μόνο για Τροφοδοσία)

γ. Κρατήσεις:
(1) Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,07%
(2) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,0021%
(3) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου: 0,00042%

δ. Κρατήσεις:
(1) Υπέρ ΑΕΠΠ: 0,06%
(2) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΑΕΠΠ: 0,0018%
(3) ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου: 0,00036%

ε. Παρακράτηση 5% υπέρ ΠΟΝ.
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στ. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με Άρθρο 24 του Ν.
2198/94, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2, άρθρου 64 του Ν. 4172/13.

2. Όλες  οι  κρατήσεις  υπολογίζονται  επί  της  καθαρής  αξίας,  ανά  τιμολόγιο
(αναγραφή τους επί του εκάστοτε τιμολογίου).

Άρθρο 11
Ποιοτικοί Έλεγχοι

1. Από την επιτροπή παραλαβής  πραγματοποιείται  μακροσκοπικός  έλεγχος
σύμφωνα με τον Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 και τον Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών  όσον  αφορά  στη  μεταφορά,  στην  αποθήκευση,  στη  συσκευασία,  στις
επισημάνσεις  (με  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  αναγραφή  ημερομηνίας  ελάχιστης
διατηρησιμότητας και τελικής ημερομηνίας ανάλωσης επί της συσκευασίας), στα
χαρακτηριστικά,  στο  περιεχόμενο,  στο  βάρος  (μικτό  -  καθαρό)  καθώς  και  στη
ταυτοποίηση  του  προσκομιζομένου  είδους  (Επωνυμία  Προϊόντος  /  Επωνυμία
Παραγωγού) σε σχέση με το αντίστοιχο κατακυρωθέν. 

2. Για κάθε παραλαβή προϊόντος η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμά της για τον
έλεγχο της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών δια της μεθόδου της τυχαίας
δειγματοληψίας,  με  την  συνδρομή  του  ΚΒΙΕΣ  (Κέντρο  Βιολογικών  Ερευνών
Στρατού) και άλλων αναγνωρισμένων εργαστηρίων (Γενικό Χημείο του Κράτους,
κλπ). 

3. Το κόστος  των  μικροβιολογικών,  χημικών,  ιστολογικών,  εργαστηριακών,
εξετάσεων  /  αναλύσεων  κλπ.  βαρύνει  τον  προμηθευτή  (Απόφαση  ΚΥΑ  Φ.
800/87/131377/Σ.1896-ΦΕΚ 1401/ΤΒ’/6-8-07). Ο προμηθευτής βαρύνεται επίσης
με  το  κόστος  των  κατ’  έφεση  εργαστηριακών  εξετάσεων  καθώς  και  με  την
αντικατάσταση της ποσότητας των δειγμάτων.

4. Ο καθορισμός του μεγέθους του δείγματος, η συχνότητα των ελέγχων, ο
καθορισμός του τι είναι ακατάλληλο, ο αριθμός των ακατάλληλων ειδών επί των
δειγμάτων  για  τα  οποία  απορρίπτεται  η  παραγγελία  προσδιορίζονται  (αν  δεν
ορίζεται αλλιώς στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία) όπως παρακάτω:

α. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ

β. ΕΠΙΤΡΕ
ΠΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΒΑΡΟΣ  -  ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ – ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ       

1-9
10-15
16-25
26-50
51-90
91-150
151-280
281-500
501-1200 κ.ο.κ

1
2
3
5
8
12
16
30
60 κ.ο.κ
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(1) Το αποδεκτό ποσοστό παραβάσεων επί του δείγματος, βάσει
του  οποίου  θα  πραγματοποιείται  η  αποδοχή  –  απόρριψη  της  παραγγελθείσας
ποσότητας καθορίζεται:

(α) Στο 0 % κατά είδος για παραβάσεις στις μικροβιολογικές,
χημικές ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.

(β)  Στο  1,5  % κατά  είδος  στους  μακροσκοπικούς  ελέγχους
ειδών που παραλαμβάνονται σε κιλά.

(γ)  Στο  1,5  % κατά  είδος  στους  μακροσκοπικούς  ελέγχους
ειδών που παραλαμβάνονται σε τεμάχια με αναγωγή στην πλησιέστερη προς τα
πάνω ακέραια μονάδα. 

(2) Η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων στα δείγματα συνεπάγεται
την  απόρριψη  όλης  της  παραλαμβανόμενης  παρτίδας  και  την  επιβολή  των
σχετικών  κυρώσεων  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  10  του  παρόντος
παραρτήματος. Για παραβάσεις μικρότερες των ανωτέρω ορίων ο προμηθευτής
υποχρεούται  στην αντικατάσταση των ακατάλληλων ειδών που θα υποδειχθούν
από την επιτροπή παραλαβής και του επιβάλλονται οι κάτωθι κυρώσεις:

(α) Για την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου β(1)(α), οι
κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος.

(β) Για την περίπτωση των ανωτέρω παραγράφων β(1)(β) και
β(1)(γ),  οι  κυρώσεις  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  12  του  παρόντος
παραρτήματος.

(3) Παραβάσεις  που  αφορούν  στην  αποθήκευση των  προς
προμήθεια  ειδών  στις  αποθήκες  του  προμηθευτή  επιφέρουν  την  επιβολή  των
σχετικών  κυρώσεων  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  12  του  παρόντος
παραρτήματος και της ισχύουσας νομοθεσίας.

(4) Παραβάσεις  που  αφορούν  στον  τρόπο  μεταφοράς τους
επιφέρουν  απόρριψη  όλης  της  μεταφερόμενης  παρτίδας  και  την  επιβολή  των
σχετικών  κυρώσεων  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  12  του  παρόντος
παραρτήματος και της ισχύουσας νομοθεσίας.

(5) Παραβάσεις  που  αφορούν  στην  αυθαίρετη  αλλαγή
επωνυμίας  του  προϊόντος  με  το  αντίστοιχο  κατακυρωθέν επιφέρουν  την
επιβολή των σχετικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος
παραρτήματος και της ισχύουσας νομοθεσίας.

γ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η συχνότητα του ελέγχου καθορίζεται, για μεν τον μακροσκοπικό έλεγχο από όλες
τις Υπηρεσίες Παραλαβής και Ποιοτικού Ελέγχου σε κάθε παραλαβή και για όλα τα
είδη, για δε τον εργαστηριακό έλεγχο βάσει μηνιαίου προγραμματισμού από ΠΟΝ. 

5. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Όταν  διενεργείται  δειγματοληψία,  κατά  την  παραλαβή  του  προϊόντος,  είναι
απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού,
που  θα  υπογράφει  το  σχετικό  πρωτόκολλο  δειγματοληψίας,  το  οποίο
συμπληρώνεται εις τριπλούν από την ορισθείσα επιτροπή. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει ή δεν προσέλθει παρά
την ενημέρωσή του, η επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο «ο προμηθευτής ή ο
εκπρόσωπός  του  αρνήθηκε  να  υπογράψει  ή  ότι  δεν  προσήλθε»  και  διενεργεί
κανονικά την δειγματοληψία. Κατά την δειγματοληψία πρέπει να τηρούνται οι όροι
που καθορίζονται στις οδηγίες του ΕΦΕΤ και στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του, κατά την υπογραφή
του πρωτοκόλλου αναγράψει σ’ αυτό ότι επιθυμεί την κατ’ έφεση εξέταση ή τον
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επανέλεγχο (όπως προβλέπεται στη ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με τη φύση του
προϊόντος), τότε η επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα και αποστέλλει στο εργαστήριο
και  αντίστοιχα  αντιδείγματα,  οι  ποσότητες  των  οποίων  αναγράφονται  στο
πρωτόκολλο δειγματοληψίας τροφίμων.

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΔΩΝ
α. Σε περίπτωση που η επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

διαπιστώσει  ότι  τα υπό προμήθεια είδη είναι  μη κανονικά (σήμανση,  ενδείξεις,
επωνυμία, ταυτοποίηση είδους, κλπ), τότε επιστρέφει τα είδη στον προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα και ταυτόχρονα, συντάσσει εντός
2 εργασίμων ημερών σχετικά πρωτόκολλα απόρριψης ή βεβαιώνει σχετικά επί του
Δελτίου Αποστολής και ειδοποιεί τον ΠΟΝ για την επιβολή κυρώσεων της παρ. 2
του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος. 

β. Σε περίπτωση που η επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
έχει  ενδείξεις  ότι  ένα τρόφιμο είναι  ακατάλληλο για  ανθρώπινη κατανάλωση
(ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, χαρακτηριστική οσμή, κλπ.), τότε αυτό δεν
παραλαμβάνεται  αλλά  δεσμεύεται  και  καλείται  ειδικά  καταρτισμένο  προσωπικό
(Αξιωματικός  Κτηνίατρος  ή  Ιατρός)  προς  εκτίμηση  της  κατάστασης.  Εφόσον
επιβεβαιωθεί η ακαταλληλότητα του τροφίμου, η επιτροπή συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα απόρριψης ή βεβαιώνει σχετικά επί του Δελτίου Αποστολής και  τα
γνωστοποιεί άμεσα στον ΠΟΝ  προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση του Ε.Φ.Ε.Τ
και επιβολή κυρώσεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος παραρτήματος.
Σε περίπτωση που από τον  Ε.Φ.Ε.Τ ή  κάποιον  άλλον αρμόδιο  κρατικό φορέα
ελέγχου,  τα  εν  λόγω  τρόφιμα  χαρακτηριστούν  ακατάλληλα  για  ανθρώπινη
κατανάλωση και χρήζουν καταστροφής, τόσο τα έξοδα μεταφοράς τους στον τόπο
καταστροφής, όσο και τα έξοδα της καταστροφής τους, βαρύνουν εξολοκλήρου τον
προμηθευτή.

γ. Σε περίπτωση δειγματοληψίας ανωτέρω παραγράφων 4 και 5, αν το
αρμόδιο εργαστήριο αποφανθεί  ότι  τα υπό προμήθεια είδη είναι  μη κανονικά ή
επιβλαβή  για  την  υγεία  ή  ακατάλληλα  για  ανθρώπινη  κατανάλωση,  τότε
εφαρμόζονται αντίστοιχα τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 6α και 6β.  

δ. Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών που στερούνται ενδείξεων στην
ελληνική  γλώσσα,  εφαρμόζονται  αντίστοιχα  τα  αναφερόμενα  στην  ανωτέρω
παράγραφο 6α.

ε. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών
εξετάσεων  μπορεί  να  υποβάλλει  αίτημα  για  κατ’  έφεση  εξέταση  του  οικείου
αντιδείγματος μέσα σε προθεσμία 48 ωρών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν των
αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων.

Άρθρο 12
Κυρώσεις Επί Συμβατικών Παραβάσεων

1. Οι  κυρώσεις  που  επιβάλλονται  στις  περιπτώσεις  αδυναμίας  υλοποίησης
παραγγελιών  –  καθυστερήσεων  –  ελλείψεων-  πώλησης  με  αυθαίρετη  αύξηση
τιμών είναι:

α. Για πρώτη φορά έγγραφη επίπληξη.
β. Για δεύτερη φορά πρόστιμο 500 ευρώ.
γ. Για τρίτη φορά πρόστιμο 2.000 ευρώ.
δ.  Εφ’  όσον  υπάρξει  και  έτερη  παράβαση  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται

έκπτωτος για το σύνολο της σύμβασης.
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2. Σε  περιπτώσεις  ποιοτικών  παραβάσεων  (για  προϊόντα  μη  κανονικά)
επιβάλλεται:

α. Για πρώτη φορά έγγραφη επίπληξη και υποχρέωση του προμηθευτή
για άμεση αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα αρίστης ποιότητος.

β. Για  δεύτερη  φορά  πρόστιμο  500  ευρώ  και  υποχρέωση  του
προμηθευτή για άμεση αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα αρίστης ποιότητος.

γ. Για  τρίτη  φορά  πρόστιμο  2.000  ευρώ  και  υποχρέωση  του
προμηθευτή για άμεση αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα αρίστης ποιότητος.

δ. Σε  περίπτωση  επαναλήψεως  της  παραβάσεως  ο  προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος για το σύνολο της σύμβασης.
Προϊόντα  μη  κανονικά θεωρούνται  όσα  δεν  πληρούν  τις  απαιτήσεις  της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας, την επισήμανση, την
παρουσίαση και τη διαφήμιση (Ν. 4235/14, ΦΕΚ 32 Α’/2014).

3. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης ποιοτικών παραβάσεων (για προϊόντα
επιβλαβή για την υγεία ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση) ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος για το σύνολο της σύμβασης. 
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξικές ή
άλλες)  στην  υγεία  αυτού  που  τα  καταναλώνει  ή  και  στους  απογόνους  του.
Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
μόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση
(Ν. 4235/14, ΦΕΚ 32 Α’/2014).

   5. Τα ανωτέρω πρόστιμα αφαιρούνται/συμψηφίζονται από/με την αμοιβή του
προμηθευτή και καταπίπτουν υπέρ ΜΤΝ.

6. Η έκπτωση συνεπάγεται:
α.  Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως ή μέρους

αυτής  υπέρ του ΜΤΝ και,
β.  Την προμήθεια του είδους είτε  από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε

μέρος στον διαγωνισμό, ή και με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση,
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή, της διαφοράς από τυχόν μεγαλύτερη αξία προμήθειας του είδους.

7. Η  παρακολούθηση  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί,  η  εξέταση  των
παραβάσεων  των  όρων  της  καθώς  και  η  επιβολή  των  κυρώσεων  θα
πραγματοποιείται με μέριμνα ΠΟΝ, με βάση τα στοιχεία / αναφορές των αρμοδίων
οργάνων της Υπηρεσίας (επιτροπές παραλαβών, κλπ).

Άρθρο 13
Σύμβαση – Εγγύηση Καλής Εκτελέσεως

1. Η κατακύρωση κατισχύει  της διακηρύξεως με τους Γενικούς και  Ειδικούς
Όρους, της προσφοράς και κάθε άλλου εγγράφου που προηγήθηκε αυτής.

2.  Η Σύμβαση που θα υπογραφεί δύναται  να έχει  την μορφή ιδιαίτερου και
αυτοτελούς εγγράφου ή δύναται να αποτελείται  από ένα έγγραφο στο οποίο θα
επισυνάπτονται  ως  αναπόσπαστα  μέρη  αυτού,  η  διακήρυξη,  οι  Γενικοί  και  οι
Ειδικοί  Όροι,  η  Κατακυρωτική  Απόφαση και  ότι  άλλο συναφές  στοιχείο  με  την
προμήθεια.
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3.   Η Σύμβαση θα ισχύει μέχρι την ανάλωση του ποσού των 45.000,00€ ή
μέχρι  την  απόδοση  Ανοικτού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού,  όποιο  εκ  των  δύο  (2)
γεγονότων επέλθει πρώτο. 

4.    Μετά  την  Κατακυρωτική  Απόφαση  και  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της
Σύμβασης ο  μειοδότης απαιτείται να προσκομίσει:

α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως σύμβασης το ύψος της οποίας
θα πρέπει να ανέρχεται στις 2.250,00€. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως
συμβάσεως, υπόδειγμα της οποίας εμφαίνεται στην προσθήκη  VΙ παραρτήματος
«Γ»,  πρέπει να είναι απεριόριστης χρονικής ισχύος, δηλαδή θα ισχύει μέχρι
της  επιστροφής  της  στην  Τράπεζα.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  ανωτέρω εγγυητική
επιστολή  θα  επιστρέφεται  μετά  τη  λήξη  ισχύος  της  σύμβασης (καθώς και  των
τυχόν  παρατάσεων  αυτής)  και  αφού  έχουν  τακτοποιηθεί  όλες  οι  εκκρεμότητες
μεταξύ των δύο μερών.

β. Κατάσταση  με  τα  στοιχεία  των  οχημάτων  τα  οποία  θα
χρησιμοποιηθούν για την παράδοση του είδους του ΠΠΕ, καθώς και των οδηγών
οι οποίοι θεωρούνται νόμιμοι εκπρόσωποί του προμηθευτή.

5. Οι τιμές-εκπτώσεις που θα επιτευχθούν στο διαγωνισμό θα ισχύουν
καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  και  δεν  επιτρέπεται  καμία
αναπροσαρμογή αυτών.
      

Άρθρο 15
Ρήτρα Ηθικού Περιεχομένου

1. Απορρίπτονται προσφορές εταιρειών (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που
κατά  παράβαση  των  άρθρων  138  και  182  της  Διεθνούς  σύμβασης  εργασίας
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

 2. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παραγωγοί οφείλουν να είναι γνώστες
της  εφαρμογής  της  προαναφερθείσας  ρήτρας  στις  συνεργαζόμενες  με  αυτούς
εταιρείες παραγωγής του προϊόντος.

Άρθρο 15
Άλλοι Ειδικοί Όροι

1. Με  την  Κατακυρωτική  Απόφαση,  η  οποία  κοινοποιείται  άμεσα  στον
προμηθευτή,   καθορίζεται  η  έναρξη  του  χρόνου  παραδόσεως  των  ειδών,
ανεξαρτήτως  του  χρόνου  προσελεύσεως  του  προμηθευτού  για  υπογραφή  της
συμβάσεως. 

2.      Ο αναδειχθείς  μειοδότης πρέπει  να εφοδιαστεί  με ειδικές  άδειες εισόδου
στις  Υπηρεσίες  που  θα  εφοδιάζει  χορηγούμενη  από  τις  Υπηρεσίες  κατόπιν
αιτήσεώς του. Οι Υπηρεσίες αυτές είναι ανά περιοχή:

α. Σαλαμίνα: Ναύσταθμος Σαλαμίνας (ΝΣ).
β. Αττική:  Σχολή  Ναυτικών  Δοκίμων  (ΣΝΔ)  στον  Πειραιά,  Ναυτική

Διοίκηση  Αιγαίου  (ΝΔΑ)  στον  Πειραιά,  Υπηρεσία  Φάρων  (Υ.Φ.)  στον  Πειραιά,
Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (ΝΝΠ) στον Πειραιά, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
(ΝΝΑ) στο Κολωνάκι, Στρατηγείο Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) στην
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Αγία  Παρασκευή,  Βάση  Ελικοπτέρων  (ΒΕΝ)  στον  Μαραθώνα,  Ναυτική  Βάση
Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στο Μαραθώνα, Διοίκηση ΓΕΝ (Δ/ΓΕΝ) στο Χολαργό,
Σχολή  Μονίμων  Υπαξ/κών  Ναυτικού  (ΣΜΥΝ)  στο  Σκαραμαγκά,  Ναυτική  Βάση
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  (ΝΒ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ)  στο  Σκαραμαγκά,  Βάση  Ταχέων
Σκαφών  (ΒΤΣ)  στο  Σκαραμαγκά,  Κεντρικός  Σταθμός  Αυτοκινήτων  Ναυτικού
(ΚΣΑΝ) στο Βοτανικό.

γ. Πόρος: ΚΕ ΠΟΡΟΣ.

3.    Τον προμηθευτή βαρύνει η παραλαβή των κενών συσκευασιών (παλετών,
καφασιών, κιβωτίων, κλπ) από Π. Πλοία και Ν. Υπηρεσίες.

4.      Ο  προμηθευτής  ο  οποίος  θα  παραδίδει  τα  είδη  με  αντιπρόσωπο  είναι
υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της συμβάσεως να προσκομίσει και τη σχετική
εξουσιοδότηση.  Σε  περίπτωση  αλλαγής  του  αντιπροσώπου  θα  προσκομίζεται
έγκαιρα  νέα  εξουσιοδότηση.  Σε  περίπτωση  μη  υπάρξεως  εξουσιοδοτήσεως
αντιπροσώπου, ο οδηγός του οχήματος θα θεωρείται ως νόμιμος αντιπρόσωπος.

5. Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής εκχώρηση των υποχρεώσεων και
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτους.

Για την ακρίβεια

                                                                           Πλωτάρχης (Ο) Γ. Σπανός ΠΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ.1228//29-10-19/ΠΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Ι: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ    
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΙΙΙ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
IV(Α) : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ
IV(B): ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προσθήκη I Παραρτήματος «Γ»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
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   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη

διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6_2598]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 102 Α / ΑΘΗΝΑ / 10447]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ]
- Τηλέφωνο: [210-3484259]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithion.pon@gmail.com]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.hellenicnavy.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Προμήθεια Οπωροκηπευτικών (CPV 03221200-8)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Όχι]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ. 1228 //29-10-19/ΠΟΝ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ.
4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων.
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οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς 
της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

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

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 
Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε υπεργολάβο (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

[] Ναι [] Όχι

8Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
9Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”.
11Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο.
14Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 
“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.".
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φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]
·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21:

[……]

16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 )
17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
21Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24

[……][……][……]

22Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
23Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

25Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

28Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30Πρβλ άρθρο 48.
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……]

32Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

33Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 
αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

[…................................…]

34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η 
αντίστοιχη αξία)

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

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

[……..........]

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

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
37Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

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

[……]

38Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

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

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

β) [……]

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

[……]

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

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

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

[……]

42Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών.
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

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

43Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω. 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46

44Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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Προσθήκη ΙΙ Παραρτήματος «Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣ: ΠΟΝ
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΝ Φ. 604.3/   /   /19//

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, δηλώνω ότι: 

α. Διαθέτω αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 50 m3.
     β. Διαθέτω τουλάχιστον τρία  (3)  οχήματα κλειστού τύπου,  κατάλληλα
για μεταφορά τροφίμων, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών όλων των περιοχών.

γ. Απασχολώ αποκλειστικά προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων.
δ. Υφίσταται  σύστημα  καταγραφής  της  θερμοκρασίας  των

αποθηκευτικών  χώρων  και  των  οχημάτων  κλειστού  τύπου,  με  δυνατότητα
εκτύπωσης εν μέρει ή όλων των δεδομένων.

ε. Διαθέτω Άδεια λειτουργίας συναφή με το αντικείμενο του εν λόγω
διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526//8-9-83, Τεύχος Β΄) ή άλλες
σχετικές διοικητικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή (τόσο η
εταιρεία μου όσο και οι συνεργαζόμενες με εμένα εταιρείες).

στ. Διαθέτω άδεια  λειτουργίας  τεχνικού  ενδιαφέροντος  ή  απαλλακτικό,
σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α.΄/11-3-2005) (τόσο η εταιρεία μου όσο
και οι συνεργαζόμενες με εμένα εταιρείες).

ζ. Διαθέτω άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με
τα  προβλεπόμενα  κατά  περίπτωση  (μόνο  για  εταιρείες  που  παράγουν  είδη
υγειονομικού  ενδιαφέροντος)  από  την  ΚΥΑ  15523/2006  (ΦΕΚ
1187/Τ.Β΄/31-8-2006) (τόσο η εταιρεία μου όσο και οι συνεργαζόμενες με εμένα
εταιρείες).

η.  Διαθέτω πιστοποιητικό έγκρισης για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας
και ασφάλειας τροφίμων (HACCP) που εφαρμόζεται στην εταιρεία μου (σύμφωνα
με το πρότυπο  ISO 22000:2005 ή αντίστοιχο) από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ
φορέα  πιστοποίησης  ή  από  φορέα  διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA)
και  μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.),
καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμένα εταιρείες που παράγουν ή συσκευάζουν ή
τυποποιούν το τελικό προϊόν (σε περίπτωση που μια εταιρεία είναι μόνο έμπορος
και δεν παράγει ή συσκευάζει ή τυποποιεί το τελικό προϊόν).

θ. Το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της εταιρείας μου στον τομέα
δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  αντικείμενο  της  σύμβασης,  είναι  κατ'  έτος
τουλάχιστον ίσο με το ύψος της αξίας της προσφοράς μου.

ι. Έχω πιστοληπτική ικανότητα και ουδέν δυσμενές στοιχείο υφίσταται
όσον αφορά δοσοληψίες με τράπεζες (ακάλυπτες επιταγές ή διαταγές πληρωμών)
για τα τελευταία δύο (2) έτη.

ια. Διαθέτω  αντίγραφα  των  ισολογισμών  της  επιχειρήσεως  (όταν
τηρούνται γ΄ κατηγορίας βιβλία) ή των βιβλίων εσόδων - εξόδων (όταν τηρούνται β΄
κατηγορίας βιβλία).

ιβ.    Τηρώ  αστικά  και  κτηνιατρικά  βιβλία  στα  οποία  το  τελευταίο  έτος
λειτουργίας δεν έχουν εγγραφεί παρατηρήσεις σχετικές με τα προσφερόμενα είδη. 
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ιγ. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας μου διαθέτουν τους προβλεπόμενους
κωδικούς αριθμούς κτηνιατρικής έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΔ 79/2007,
καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμένα εταιρείες. 

ιδ. Είμαι  εγγεγραμμένος στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και
προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 278701//16-5-05, μου έχει
χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης και δεν έχει ανακληθεί ή διαγραφεί η χορήγηση
του  αριθμού  καταχώρησης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ιδία  υπουργική
απόφαση.

ιε. Διαθέτω επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των  αδειών των  οχημάτων,
που εκδίδονται από την διεύθυνση κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, όπου και
πιστοποιείται η καταλληλότητά τους για την χρήση που προορίζονται.

ιστ.  Βεβαιώνω ότι δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς του Δημοσίου.

ιζ.   Έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του
νόμου 1400/73 και  δεν  χρησιμοποιώ ως άμεσους ή  έμμεσους αντιπροσώπους
μου, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους
οποίους  δεν  έχει  παρέλθει  πενταετία  από  την  αποστρατεία  τους.  Τα ανωτέρω
ισχύουν  και  για  τους  ανακαλούμενους  στην  ενέργεια  μονίμους  στην  εφεδρεία
Αξιωματικούς. 

ιη.    Δηλώνω ότι επιτρέπω άνευ όρων στα όργανα του ΠΝ την ελεύθερη
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μου (αποθήκευσης, παραγωγής, κλπ) καθώς και
στις  εγκαταστάσεις  των  συνεργαζόμενων  με  εμένα  εταιρειών,  για  έλεγχο
παρέχοντάς τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν αιτηθεί.

ιθ. Έλαβα γνώση των Γενικών και  Ειδικών Όρων των Παραρτημάτων
«Α» και  «Β» της παρούσας διακήρυξης, όπως και  των διατάξεων που διέπουν
τους  Δημόσιους  Διαγωνισμούς  των  Ε.Δ.  Κατά  τα  λοιπά  μη  λεπτομερώς
αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους ισχύουν τα καθοριζόμενα από το
νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών του Δημοσίου (Ν. 4412/16).  

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Προσθήκη ΙIΙ Παραρτήματος «Γ»

ΠΡΟΣ: ΠΟΝ

ΑΠΟ:    (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

(Συμπληρώνεται και κατατίθεται μόνο σε περίπτωση που οι προμηθευτές
συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους)

Κύριοι,

Δια της παρούσης επιστολής εξουσιοδοτούμε τον...........................του....................
με  Αρ.  Δελτίου  ταυτότητας...................όπως  συμμετάσχει  στο  συνοπτικό
διαγωνισμό  ΠΟΝ Φ.604.3/...../..../19//.................που διενεργείται την   - - 19 για
την  ανάδειξη
προμηθευτή................................................................................................................
και όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα. 

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Προσθήκη IV(Α) Παραρτήματος «Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ: ΠΟΝ

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΝ υπ. αρ.      /19

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, δηλώνω τα κάτωθι:

α) Επιχειρηματική Μονάδα:

β) Τόπος εγκατάστασης επιχειρηματικής Μονάδας:

γ) Χώρα καταγωγής προσφερομένων προϊόντων:

(Ισχύει  τόσο στην περίπτωση που η  συμμετέχουσα εταιρεία  παράγει  η  ίδια  τα
προσφερόμενα  προϊόντα  όσο  και  στην  περίπτωση  που  κάποια  άλλη
επιχειρηματική μονάδα τα παράγει αντί αυτής).

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

19PROC005768379 2019-10-29



Προσθήκη IV(Β) Παραρτήματος «Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(Συμπληρώνεται και κατατίθεται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν είναι
και ο παραγωγός του τελικού προϊόντος)

ΠΡΟΣ: ΠΟΝ

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΝ υπ. αρ.     /19

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται
από  τις  διατάξεις  της  παρ.  6  του  άρθρου  22  του  Ν.  1599/86,  δηλώνω  ότι  η
παραγωγή των τελικών προϊόντων που προσφέρω στον εν λόγω διαγωνισμό θα
πραγματοποιηθεί  από  τις  κάτωθι  εταιρείες  στις  οποίες  ανήκουν  ή  οι  οποίες
εκμεταλλεύονται ολικά ή μερικά τις Μονάδες παραγωγής των τελικών προϊόντων:

α) 
β) 
γ)
κ.λ.π.

Επιπρόσθετα δηλώνω ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών έχουν
αποδεχθεί έναντι μου την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στην εταιρεία μου, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της υπογραφείσας
συμβάσεως. 

             ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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Προσθήκη V Παραρτήματος «Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ            ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                ΠΟΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                  FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναφερόμενοι στο Δημόσιο Διαγωνισμό που θα γίνει την                    σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό               διακήρυξη και την σχετική ανακοίνωση στον τύπο, σας 
προσφέρουμε τα κάτωθι:

Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης για την 1η κατηγορία του ΠΠΕ:……..
Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης για την 1η κατηγορία του ΠΠΕ:……..

Προσφερόμενες τιμές για την 3η κατηγορία του ΠΠΕ
Α/
Α

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ*

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ 

(5) Χ (6)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι ……….

ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
     *Όπως αυτή αναγράφεται στον ΠΠΕ
Προσθήκη VI Παραρτήματος «Γ»
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                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας................................................................................
Κατάστημα .............................................................................................
(Δ/νση : Οδός-αριθμός-ΤΚ-ΤΗΛ.-FAX)               Hμερομηνία έκδοσης...................  
                                                                            ΕΥΡΩ ..........................................

Προς : (Aναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία 
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................... ΕΥΡΩ..........

        Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του
δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ΕΥΡΩ.................  υπέρ  της  εταιρείας.........................................  με
Δ/νση....................................  και  ΑΦΜ ......................  δια  την  καλή  εκτέλεση της
σύμβασης  που  αφορά  την  προμήθεια  ...............................................................
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………................... κατακύρωσή  σας. (Αρ. Σύμβασης
Ν.      /19)
           Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την καλή εκτέλεση εις τον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο
τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη
την  δήλωσή  σας,  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
         Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό της  κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
         Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
         Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  την  τράπεζά  μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
          Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχει  καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να είναι απεριορίστου χρόνου, όπως
αναφέρεται στη διακήρυξη.

  Για την ακρίβεια
                                                                  Πλωτάρχης (Ο) Γ. Σπανός ΠΝ

Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ.1228//29-10-19/ΠΟΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

«ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
Α.1 Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει των χαρακτηριστικών που ορίζονται για τα είδη 
πρώτης (Α’) ποιότητος στον Αγορανομικό Κώδικα και τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (ΚΤΠ), καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής, Παραρτήματος «Δ». Η 
αποθήκευση και η μεταφορά πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον Οδηγό 
Υγιεινής του ΕΦΕΤ Νο 9 (έκδοση 2004). Τα παραδιδόμενα είδη θα πρέπει κατά την
ημερομηνία παράδοσης να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον ίση με τα δύο τρίτα 
(2/3) της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Ως συνολική διάρκεια ζωής ορίζεται το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης ή 
κατά προτίμηση ανάλωσης. Ναι
Α.2 Η συσκευασία και η επισήμανση πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον 
ΚΤΠ  και τα εκάστοτε ισχύοντα Προεδρικά Διατάγματα. Ναι
Α.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τις 
υγειονομικές διατάξεις είδη συσκευασίας, χωρίς άλλη επιβάρυνση. Ναι
Α. Όσον αφορά την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα είδη 
τροφίμων ισχύουν τα καθοριζόμενα στην εθνική νομοθεσία.

Ναι
Α.5 Η μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας επιφέρει, πλέον των προβλεπομένων 
από τη νομοθεσία κυρώσεων, τις κυρώσεις παραγράφου 2 του άρθρου 12. Ναι
Α.6 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης παλετών για τη μεταφορά των προϊόντων 
αυτές θα είναι «Ευρωπαϊκού τύπου». Ναι
Β.1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ: πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα προϊόντα πρέπει να
παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να  
αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στον προορισμό 
τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές 
απαιτήσεις του τόπου προορισμού. Ναι
Β 1.1 ΣΚΟΡΔΑ: Τα σκόρδα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 
από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών , καλά 
σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα
από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και 
κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας. Τα σκόρδα πρέπει να είναι χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η 
ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται στα 30 χιλιοστόμετρα. 
Επιπλέον τα σκόρδα πρέπει να παρασκευάζονται σε πλεξίδες το λιγότερα των 24 
βολβών (ξερά σκόρδα) και πρέπει να είναι πλεγμένα με τον ίδιο τους βλαστό και 
δεμένα με σπάγκο, ράφια ή με κάθε άλλο κατάλληλο υλικό. Η κοπή δε των 
βλαστών πρέπει να είναι καθαρή. Ναι
Β 1.2  ΑΓΓΟΥΡΙΑ: Τα αγγούρια πρέπει, πλέον των γενικών προδιαγραφών 
ποιότητας, να είναι όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα αγγούρια πρέπει
να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, 
περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα  επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς  ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα αγγούρια πρέπει να έχουν ικανοποιητική 
ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, σχηματισμένα και σχεδόν ίδια
(ανώτερο ύψος καμπύλης 18 εκατοστά για δέκα εκατοστά μήκους αγγουριού). Το 
ελάχιστο βάρος των αγγουριών καθορίζεται σε 180-250 γραμμάρια. Τα πρώιμα 
αγγούρια σε θερμοκήπια πρέπει να έχουν μέγιστο μήκος 30 εκατοστόμετρα και 
διάμετρο μεταξύ 4 και 7 εκατοστόμετρων. Η συσκευασία των αγγουριών είναι 
υποχρεωτική. Τα αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία πού 
πρέπει να γίνεται με τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά κατά τη 
μεταφορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ουσία ή /και 
οσμή. Ναι
Β 1.3 ΜΑΡΟΥΛΙΑ: Πρέπει να είναι όψεως νωπής, καθαρά και περιποιημένα 
(δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένα από φύλλα με χώμα, ασπρόχωμα ή άμμο και 
ανθοφθορές). Η ανάπτυξη τους πρέπει να είναι κανονική ανάλογα με την περίοδο 
παραγωγής και εμπορίας, και σε καμία περίπτωση να μην είναι υπερβολικά 

Ναι
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προχωρημένη. Τα μαρούλια τρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα
από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα
από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και 
κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Οι ρίζες πρέπει να 
κόβονται στις βάσεις των τελευταίων φύλλων και η τομή, κατά την αποστολή, 
πρέπει να είναι λεία. Τα μαρούλια πρέπει να είναι χαλά σχηματισμένα, σφικτά, όχι 
σχισμένα και απαλλαγμένα από ελαττώματα πού βλάπτουν την εδωδημότητά τους.
Τα μαρούλια πρέπει να παρουσιάζουν μόνο μία καρδιά καλά σχηματισμένη. Πρέπει
να ζυγίζουν το ελάχιστο 80-150 γραμμάρια ανά τεμάχιο. Τα κιβώτια για τα μαρούλια
πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο σώμα, κυρίως 
φύλλα αποκολλημένα από το σώμα του φυτού και τεμάχια στελέχους.
Β 1.4 ΤΟΜΑΤΕΣ Οι τομάτες πρέπει να είναι νωπές, να μην έχουν σαπίσει  ή 
υποστεί άλλες αλλοιώσεις τέτοιες που να τις καθιστούν ακατάλληλες για 
κατανάλωση, να είναι επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγμένες από μη επουλωμένα 
σπασίματα και από εμφανείς πράσινους χρωματισμούς στη ζώνη που βρίσκεται 
στη βάση του ποδίσκου. Οι τομάτες πρέπει να είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, 
απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένες, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές 
(κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, χώματα, 
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας. Το ελάχιστο μέγεθος της διαμέτρου της ισημερινής τομής 
καθορίζεται σε 35 χιλιοστά. Επιπλέον απαγορεύεται η τοποθέτηση σφραγίδας ή 
ετικέτας στις ίδιες τις τομάτες. Ναι
Β 1.5 ΛΑΧΑΝΑ: Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά, χωρίς σκασίματα και 
χωρίς εκβλαστήματα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα 
πού φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα οποία
παραμένουν επί του βλαστού, και η τομή πρέπει να είναι λεία. Τα φύλλα των 
λάχανων πρέπει να είναι καλά προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα 
προστασίας).Τα λάχανα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 
από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά(κυρίως απαλλαγμένα 
από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και 
κάθε άλλο ξένο σώμα),χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας. Το κατά μονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι 
κατώτερο των 350 γραμμαρίων. Ναι
Β 1.6 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ: Οι βολβοί πρέπει να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για τη 
προβλεπόμενη χρήση (για τα κρεμμύδια που προορίζονται για διατήρηση 
τουλάχιστον οι δύο πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος , πρέπει να 
είναι εντελώς αποξηραμένοι).Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και ανθεκτικοί, 
χωρίς φύτρα, απαλλαγμένοι από κοίλο και ανθεκτικά στέλεχος, απαλλαγμένοι από 
εξογκώματα που έχουν προκληθεί από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά 
απαλλαγμένοι από ριζικό θύσανο . Τα κρεμμύδια πρέπει να είναι ολόκληρα, 
ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, 
εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 
καθαρά ( κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, 
χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 
ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, 
μώλωπες ή άλλες ζημιές . Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε 
ξένη γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται στα
10 χιλιοστόμετρα. Επιπλέον τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένα
κατά στρώματα μέσα στις συσκευασίες. Ναι
Β 1.7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ: Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μίσχο (που 
είναι δυνατό να έχει υποστεί ελαφρά φθορά), να είναι νωπής εμφανίσεως , 
συνεκτικά, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 
έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση
) και απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές. Τέλος πρέπει να έχουν αναπτυχθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως οι σπόροι να έ-χουν καταστεί συνεκτικοί. Τα 
κολοκυθάκια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα
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από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και 
κάθε άλλο ξένο σώμα ), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας , μώλωπες ή άλλες ζημιές . Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το μήκος για τα 
κολοκυθάκια καθορίζεται από 7-14 εκατοστόμετρα και το μήκος μετριέται από το 
σημείο συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της στεφάνης του οπώρος.
Β 1.8 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ: πρέπει να είναι συνεκτικές, να μην έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλες 
προς βρώση, να είναι εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο (που είναι δυνατό να 
έχουν υποστεί ελαφρά φθορά), να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό 
(χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης και χωρίς οι σπόροι να 
έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό), και να είναι νωπής εμφάνισης αλλά 
απαλλαγμένες από κάθε εξωτερική υγρασία πέραν της φυσιολογικής και γενικά 
κάθε αλλοίωση. Πρέπει να είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από 
προσβολές ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένες, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως 
απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 
ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 
οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται στα 40 
χιλιοστόμετρα. Ναι
Β 1.9 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ: Στα κουνουπίδια οι ανθοφόρες κεφαλές πρέπει να είναι 
όψεως νωπής, συνεκτικές με τα άνθη σφικτά, χρώματος λευκού έως ivoire 
(αποκλειόμενης κάθε άλλης αποχρώσεως), απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως 
κηλίδες, εξογκώματα φύλλων στο κέντρο και κάθε είδους προσβολές. Πρέπει να 
είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, 
περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων η 
φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένη γεύση ή/και ορμή. Εάν τα κουνουπίδια παρουσιάζονται "με φύλλα" ή "με 
φύλλα κομμένα στο στεφάνι", τα φύλλα πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη 
διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται στα 11 εκατοστόμετρα. Επιπλέον τα 
κουνουπίδια πρέπει είναι καλά σφιγμένα εντός της συσκευασίας, αλλά οι 
ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται από υπερβολικές πιέσεις. Ναι
Β 1.10 ΚΑΡΟΤΑ: Πρέπει να είναι υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 
προσβληθεί από σήψη η από αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν 
ακατάλληλα για κατανάλωση), να είναι καθαρά δηλαδή να είναι πρακτικά 
απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να είναι σφικτά, να είναι πρακτικά 
απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από 
ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς οργανισμούς, να μη φέρουν γραμμώσεις, 
να μην έχουν σποροποιηθεί, να μη διακλαδίζονται και να είναι απαλλαγμένα από 
δευτερεύουσες ρίζες, να είναι απαλλαγμένα από μη κανονική εξωτερική υγρασία, 
δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από ενδεχόμενο πλύσιμο, να είναι 
απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, να είναι ακέραια, φρέσκα, να 
παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το ελάχιστο μέγεθος 
καθορίζεται σε 20 χιλιοστά κατά διάμετρο ή 50 γραμμάρια κατά βάρος. Το 
περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας ή παρτίδας , σε περίπτωση. αποστολής 
χύμα, πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο καρότα της ίδιας καταγωγής,
ποικιλίας, ποιότητας, παρουσίασης και μεγέθους. Το ορατό μέρος τον 
περιεχομένου του μέσου συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα φύλλα πρέπει να είναι βγαλμένα ή κομμένα 
κοντά στο λαιμό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα χωρίς φύλλα  
παρουσιάζονται σε μικρές συσκευασίες(δέκα με είκοσι χ/μα σε νάιλον σακούλες ), 
τοποθετημένα χύμα σε πολλαπλά στρώματα ή μη διατεταγμένα σε στρώματα μέσα
στη συσκευασία. Πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία τους. Ναι
Β 1.11 ΠΙΠΕΡΙΕΣ: Πρέπει να είναι ολόκληρες, φρέσκιες, υγιείς, αποκλείονται τα 
προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι δυνατόν 
να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές, πρακτικά 
απαλλαγμένες από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτυγμένες, χωρίς ελαττώματα 
που οφείλονται στον παγετό, χωρίς τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί, χωρίς 
εγκαύματα από τον ήλιο, με ποδίσκο, απαλλαγμένες από μη κανονική εξωτερική 
υγρασία, απαλλαγμένες από ξένη οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να είναι σφικτές, να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη 
και τον χρωματισμό πού είναι κανονικοί για την ποικιλία, λαμβανομένου υπόψη του
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σταδίου ωριμάνσεως, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από κηλίδες. Ο ποδίσκος 
μπορεί να έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί, εφόσον ο κάλυκας είναι 
άθικτος. Πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια 
κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση, και να φθάνουν 
υπό ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο προορισμού. Το περιεχόμενο κάθε μέσου 
συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, δηλαδή να περιέχει γλυκές πιπεριές της 
ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή εμπορικού τύπου, ποιότητας, μεγέθους και να 
βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό. 
Για τα προϊόντα που ταξινομούνται κατά μέγεθος ,οι μακριές γλυκές πιπεριές 
πρέπει να έχουν αρκετά ομοιόμορφο μήκος. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του
μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές 
πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από κάθε ξένο σώμα. Πρέπει να συσκευάζονται σε κιβώτια των δέκα με είκοσι 
χ/μων.
Β 1.12 ΣΕΛΙΝΑ: Πρέπει να είναι ακέραια, επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους , 
νωπής εμφανίσεως, υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από 
σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις, σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για 
κατανάλωση, χωρίς ζημιές που έχουν υποστεί από παγετό, χωρίς κούφια τμήματα ,
παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες, καθαρά χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, 
πρακτικά χωρίς φθορές που έχουν προκληθεί από παράσιτα, πρακτικά χωρίς 
παράσιτα, χωρίς υπερβολική εξωτερική υγρασία, δηλαδή αρκετά "στεγνά" μετά 
από ενδεχόμενο πλύσιμο, χωρίς ξένες οσμές ή/και γεύσεις. Τα σέλινα με 
ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κανονικού σχήματος και χωρίς ίχνη 
ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες νευρώσεις. Οι κύριες νευρώσεις 
δεν πρέπει να είναι ούτε τσακισμένες ούτε ινώδεις, να μην έχουν συνθλιβεί ή 
σκάσει. Τα φύλλα των λευκασμένων  σέλινων με ραβδώσεις πρέπει να 
παρουσιάζουν, τουλάχιστον στο μισό του μήκους τους, χρώμα λευκό έως 
λευκοκιτρινωπό ή λευκοπράσινο.Η κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένη 
και να μη υπερβαίνει τα 5 cm μήκους. Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου πρέπει να 
είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει αποκλειστικά σέλινα με ραβδώσεις της αυτής 
καταγωγής, ποιότητας χρώματος και μεγέθους. Το διακρινόμενο τμήμα του 
περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η 
παρουσίαση τον σέλινου με ραβδώσεις μπορεί να γίνεται με δεσμίδες στο μέσο 
συσκευασίας και ο αριθμός των τεμαχίων που τις απαρτίζουν πρέπει να είναι 
σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να συσκευάζονται κατά
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του προϊόντος. Ναι
Β 1.13 ΠΑΤΑΤΕΣ: Πρέπει να είναι ολόκληρες ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένες, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως 
απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή  φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς  εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 
ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 
οσμή. Οι πατάτες διαχωρίζονται στις κατηγορίες: Πατάτες απόλυτα πλυμένες 
εξωτερικά και καθαρισμένες από χώματα σε συσκευασία τσουβαλιού ή 
χαρτοκιβωτίου (πενήντα Χ/μων). Πατάτες ακαθάριστες εξωτερικά από χώματα σε 
συσκευασία τσουβαλιού ή χαρτοκιβωτίου (πενήντα χ/μων). Ναι
Β 2 ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ: Οι καρποί δεν πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής 
αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή 
μώλωπες οι οποίες έχουν επουλωθεί. Πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή 'ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 
(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, χώματα, 
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα ), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας , μώλωπες ή 
άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και
οσμή. Τα προϊόντα θα πρέπει να παρουσιάζουν μία ανάπτυξη και μία κατάσταση 
τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στην, μεταφορά και στην μεταχείριση 
ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. Ναι
Β 2.1 ΛΕΜΟΝΙΑ: Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Το ελάχιστο 
μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής καθορίζεται σε 45 χιλιοστόμετρα Με 
ιδιαίτερη αυστηρότητα αντιμετωπίζονται οι προδιαγραφές πού ορίζουν ότι οι καρποί
πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και  κατάσταση ωριμότητας 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής, 
ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η εξέλιξη των καρπών να επιτρέπει σ' 
αυτούς να αποκτήσουν στο τύπο προορισμού τους, το κανονικά χρωματισμό της 

Ναι
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ποικιλίας, λαμβανομένου υπόψη της περιόδου συγκομιδής, της ζώνης παραγωγής 
και της χρονικής διάρκειας μεταφοράς . Επιπλέον οι καρποί πρέπει να 
παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά 
μέσα συσκευασίας.
Β 2.2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Το ελάχιστο 
μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής καθορίζεται σε 80-100 cm. Η συσκευασία 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τον 
προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι 
συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 
φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Με ιδιαίτερη αυστηρότητα αντιμετωπίζονται οι 
προδιαγραφές που ορίζουν ότι οι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική 
ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής, ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η
εξέλιξη των καρπών να επιτρέπει σ' αυτούς να αποκτήσουν στο τύπο προορισμού 
τους το κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένου υπόψη της περιόδου 
συγκομιδής, της ζώνης παραγωγής και της χρονικής διάρκειας μεταφοράς. 
Επιπλέον οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά 
στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας. Το εμφανές μέρος του 
περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τους 
ομοιογενές. Ναι
Β 2.3 ΜΗΛΑ: Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι και να 
έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής 
καθορίζεται σε 60-70 mm. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε 
συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο 
όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τούς ομοιογενές. Η συσκευασία 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη :προστασία του 
προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι 
συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 
φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Επιπλέον τα φρούτα πρέπει να είναι 
συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ' ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι 
τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει 
το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερού στρώματος, και έτσι να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Ναι
Β 2.4 ΑΧΛΑΔΙΑ: Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι και να 
έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής 
καθορίζεται σε 55 χιλιοστόμετρα. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε 
συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο 
όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τούς ομοιογενές. Η συσκευασία 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη :προστασία του 
προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι 
συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να 
φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Επιπλέον τα φρούτα πρέπει να είναι 
συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ' ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι 
τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει 
το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερού στρώματος, και έτσι να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Ναι
Β 2.5 ΜΠΑΝΑΝΕΣ: Πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να 
είναι σφριγηλές, να είναι υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί 
από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες, να
είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να είναι πρακτικά μη 
προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο , μη 
προσβεβλημένο από μύκητες και μη αφυδατωμένο, να τούς έχει αφαιρεθεί ο 
ύπερος, να έχει ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά 
απαλλαγμένες από μώλωπες , να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών 
θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να είναι
απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση. Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες 
(αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν επαρκές τμήμα 
του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από 
μύκητες, καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλάγια, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και 
αποκομμένο τμήμα του μίσχου. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των 
μπανανών πρέπει να επιτρέπουν την αντοχή τούς κατά τη μεταφορά και τη 
φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τούς στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 
κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός ωρίμανσης μετά τη 
φυσική τούς ωρίμανση. Το σαρκώδες μέρος τον καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, 

Ναι

19PROC005768379 2019-10-29



να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες. Το μέγεθος καθορίζεται με βάσει του μήκους της 
κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το 
άκρο τον καρπού και του πάχους μιας εγκάρσιας τομής του καρπού μεταξύ των 
πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη άξονα. Το ελάχιστο 
μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm. Το 
περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και, να περιλαμβάνει μόνο 
μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας. Το 
εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό 
τον συνόλου. Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα 
τμήματα του τσαμπιού) τουλάχιστον τεσσάρων καρπών.
Β 2.6 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Οι καρποί δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε 
παγετό καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίες έχουν επουλωθεί. Τα
φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά με το χέρι, να έχουν επαρκή 
ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων η φυτοφάρμακα, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο 
και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει ,να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της
ισημερινής τομής καθορίζεται σε 45 χιλιοστόμετρα. Η συσκευασία πρέπει να είναι 
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος και τη 
διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει 
να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις 
απαραίτητες σημάνσεις. Με ιδιαίτερη αυστηρότητα αντιμετωπίζονται οι 
προδιαγραφές ορίζουν ότι οι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη
και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας 
και της ζώνης παραγωγής, ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η εξέλιξη 
των καρπών να επιτρέπει σ' αυτούς να αποκτήσουν στο τόπο προορισμού τούς το 
κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένου υπόψη της περιόδου 
συγκομιδής, της ζώνης παραγωγής και της χρονικής διάρκειας μεταφοράς. 
Επιπλέον οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά 
στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας. Το εμφανές μέρος τον 
περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τούς 
ομοιογενές. Ναι

                  Για την ακρίβεια

                                                                     Πλωτάρχης (Ο) Γ. Σπανός ΠΝ
 

Ανήκει στη Διακήρυξη ΑΔ Φ.604.3/15/1/19/Σ.1228//29-10-19/ΠΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
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"ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ"

Ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται  να κατακυρωθεί  η  προμήθεια  πρέπει  να
προσκομίσει:

α. Έγγραφα  και  δικαιολογητικά  του  άρθρου  80  του  Ν.4412/16  ως
κάτωθι:

(1) Απόσπασμα  σχετικού  μητρώου,  όπως  ποινικού  ή,  ελλείψει
αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου,  που  να  αποδεικνύεται  ότι  ο  προμηθευτής  δεν
εμπίπτει  σε  καμία  από τις  κατηγορίες  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73  του
Ν.4412/16.

(2) Πιστοποιητικό  από  το  οποίο  να  αποδεικνύεται  ότι  ο
προμηθευτής δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες των παραγράφων 2 και 4
του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

(3) Πιστοποιητικό /  Βεβαίωση οικείου επαγγελματικού μητρώου,
ως  παράρτημα  ΧΙ  προσαρτήματος  Α΄  του  Ν.4412/16,  που  να  αποδεικνύεται  η
καταλληλότητα  άσκησης  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  η  οποία  θα  είναι
συναφής με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού (παράγραφος 2 άρθρου 75
του Ν.4412/16).

(4) Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η οικονομική –
χρηματοοικονομική  επάρκεια  (παράγραφος  3  άρθρου  75  του  Ν.4412/16)  ως
κάτωθι: 

(α) Οικονομικές  καταστάσεις  παραγράφου  β)  Μέρους  Ι
παραρτήματος ΧΙΙ προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. 

(β) Δήλωση παραγράφου γ) Μέρους Ι  παραρτήματος ΧΙΙ
προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16, περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της εταιρείας στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας
- πλαίσιο, του οποίου ο μέσος όρος των δύο (2) τελευταίων ετών θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του ύψους της αξίας της προσφοράς του.

(γ) Τραπεζικές  βεβαιώσεις  από  τις  οποίες  να
αποδεικνύεται  η  πιστοληπτική  ικανότητα  της  εταιρείας  και  ότι  ουδέν  δυσμενές
στοιχείο υφίσταται  όσον αφορά δοσοληψίες με τράπεζες (ακάλυπτες επιταγές ή
διαταγές πληρωμών) για τα τελευταία δύο (2) έτη. 

(5) Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 4 άρθρου 75 του Ν.4412/16) ως κάτωθι:

(α) Κατάλογο παραγράφου α)ii)  Μέρους ΙΙ  παραρτήματος
ΧΙΙ προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16 (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του
οικονομικού φορέα).

(β) Συμβόλαια,  παραστατικά,  συμφωνητικά,  καταστάσεις
ΙΚΑ κ.λπ.  από τα οποία να αποδεικνύεται  η  κατοχή  των κατάλληλων θαλάμων
συντήρησης  (ψυγείων),  κατάλληλων  οχημάτων  ψυγείων,  απασχολούμενου
προσωπικού κ.λπ.

(6) Επιστολές συνεργαζόμενων εταιρειών, που να βεβαιώνουν ότι
θα χορηγούν στον διαγωνιζόμενο τα είδη του ΠΠΕ για όλο το διάστημα ισχύος της
συμφωνίας - πλαίσιο, καθώς και ότι επιτρέπουν άνευ όρων στα όργανα του ΠΝ
την ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο παρέχοντάς τους κάθε
διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν αιτηθεί (άρθρο 78 του Ν.4412/16).

(7) Πιστοποιητικό έγκρισης για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας
και ασφάλειας τροφίμων (HACCP) που εφαρμόζεται στην εταιρεία (σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 22000:2005 ή αντίστοιχο) από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ φορέα
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πιστοποίησης ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος
της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). Σε περίπτωση που
οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι μόνο έμποροι και δεν παράγουν ή συσκευάζουν ή
τυποποιούν το τελικό προϊόν, θα προσκομισθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό και για τις
συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες (άρθρο 82 του Ν.4412/16).

(8) Όποιο άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό προβλέπεται. 
β. Άδεια  λειτουργίας  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  εν  λόγω

διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526 / 8-9-83, Τεύχος Β΄) ή άλλες
σχετικές διοικητικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή. 

γ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών των οχημάτων, όπου και
πιστοποιείται η καταλληλότητά τους για την χρήση που προορίζονται.
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