
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ αφορά ςτθν προμικεια νωποφ κρζατοσ τθσ Λζςχθσ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ. 

Θ περιγραφι και προδιαγραφζσ των αγακϊν παρουςιάηονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι. 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  
 
Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

α. Τα προϊόντα να προζρχονται από πρϊτεσ φλεσ που κα πλθροφν τουσ όρουσ τωνάρκρων 
88 και 89 ΚΤΡ. Να διακινοφνται με κατάλλθλα οχιματα αυτοδφναμου ψφξθσ ανεξαρτιτωσ εποχισ ζτουσ, 
ςε κερμοκραςία όχι ανϊτερθ των +3ο C. Να ςυντθροφνται ςε ψυκτικοφσ χϊρουσ με μζριμνα του 
προμθκευτοφ ςτθν ίδια κερμοκραςία. 

β.  Θ ςυςκευαςία των προϊόντων ομαδικι ςε ειδικοφσ περιζκτεσ (λεκανίδια) που φζρουν 
επζνδυςθ από πολυαικυλζνιο – πολυαμίδιο ι πολυπροπυλζνιο ι άλλθ ςυμβατι ςυςκευαςία που 
εξαςφαλίηει το μεταφερόμενο προϊόν. Θ κάκε ςυςκευαςία κα πρζπει να διαςφαλίηει το προϊόν από 
μολφνςεισ – ρυπάνςεισ εξωγενοφσ προζλευςθσ και από αφυδάτωςθ. 

γ. Επί τθσ ςυςκευαςίασ κα αναγράφεται με ευκρίνεια το είδοσ κρζατοσ, θ επωνυμία του 
εργοςταςίου παραγωγισ, ο κωδικόσ ΕΕ ι ο αρικμόσ αδείασ λειτουργίασ ςφαγιοτεχνικισ εγκατάςταςθσ 
κακϊσ και του εργαςτθρίου τεμαχιςμοφ – κοπισ του κρζατοσ κακϊσ και ότι επιπλζον προβλζπεται ςτον 
Κανονιςμό (ΕΚ) 1169/2011. 

            Θ παράδοςθ των προϊόντων κα γίνεται ςτθν ζδρα τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν «Αςτζρια» Κορακιζσ 
Χανίων τρείσ φορζσ εβδομαδιαίωσ ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Τα εργαςτιρια παραςκευισ των προϊόντων κα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται : 

α. Στο ΡΔ 79/2007 (ΦΕΚ Τ.Β’ 95/03-05-2007) και τον ΚΑΝ (ΕΚ) 853/2004. 

β. Στισ υγειονομικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφν τα εργαςτιρια παραςκευισ και τα 
καταςτιματα πϊλθςθσ τροφίμων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν Υγκθ Διάταξθ Υ1γ/Γ. Ρ. οικ. 96967 (ΦΕΚ 
Τ.Β’ 2718/08-10-2012). 

γ. Στον ΣΚ 422-10 ςε ότι αφορά ςτο φφλλο Επικεωριςεωσ βιομθχανιϊν – βιοτεχνιϊν 
παραςκευισ τροφίμων. 

δ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα του υγειονομικοφ ελζγχου των αποκθκευτικϊν χϊρων 
κακϊσ και των χϊρων επεξεργαςίασ των εργαςτθρίων παραςκευισ με ςκοπό τθν διαπίςτωςθ των 
ςυνκθκϊν υγιεινισ και τθν ποιότθτα των χρθςιμοποιοφμενων πρϊτων υλϊν. 

 ε. Πλεσ οι ςυςκευαςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ του ΚΤΡ, άρκρα 21, 22, και 24. 
Σε περιπτϊςεισ ςυνδυαςμοφ υλικϊν ςυςκευαςίασ ο προμθκευτισ κα προςκομίηει, εφόςον του ηθτθκεί, 
πιςτοποιθτικό ςτο οποίο να φαίνεται ότι τα υλικά ςυςκευαςίασ που χρθςιμοποιεί είναι κατάλλθλα για τθν 
ςυςκευαςία τροφίμων. 

 Εργαςτθριακζσ Στακερζσ: 

α. Μικροβιολογικζσ προδιαγραφζσ νωποφ προϊόντοσ όπωσ περιγράφονται ςτον Κανονιςμό 
(ΕΚ) 2073/2005 και (ΕΚ) 1441/2007. 

β. Χθμικζσ – Ιςτολογικζσ όπωσ κακορίηονται ςτον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τθν 
ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. 



 

 

Σελίδα 2 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Διάρκεια Σφμβαςθσ-Χρόνοσ παράδοςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι για ζνα (1) χρόνο, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να παραδϊςει τα αγακά ςτθν ζδρα τθσ Λζςχθσ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα, ςε εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/ προμικειασ των αγακϊν: Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΕΡΙΑ», Κορακιζσ Ακρωτθρίου, Χανιά. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των πενιντα δφο χιλιάδων διακοςίων δϊδεκα ευρϊ (52.212,00€). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΕΤΔ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑΗΙΝΟΣ ΑΚΩΤΘΙΟΥ, ΤΚ 73100] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΝΘΛΓΟΣ (ΥΡ) ΝΤΟΥΜΡΑΑΤΗΘ ΔΕΣΡΟΙΝΑ 
- Τθλζφωνο: 2821026781 
- Θλ. ταχυδρομείο: cpb@namfi.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΝΩΡΟΥ ΚΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΣΧΘ ΑΞΚΩΝ ¨ΑΣΤΕΙΑ» 15100000 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

 

Σελίδα 3 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 



 

 

Σελίδα 4 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

 

Σελίδα 5 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

 

Σελίδα 6 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

 

Σελίδα 7 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

 

Σελίδα 8 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Πχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
 Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxiii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxiv, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxv. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

                                                           
iΣε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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viii

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  



 

 

Σελίδα 19 

                                                                                                                                                                                                 
xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxiv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Σεχνικι Περιγραφι 

(1) ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                       

 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ 

1. Κρζασ Μόςχου 

    α.  Σφάγιο βοοειδοφσ: Ωσ ςφάγιο βοοειδοφσ χαρακτθρίηεται το 

ςϊμα του ςφαγίου ηϊου, ολόκλθρο ι διαιρεμζνο ςε θμιμόρια με τομι, που διζρχεται κατά μικοσ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ, μετά τθν αφαίμαξθ, τθν εκδορά, τον εκςπλαχνιςμό και τθν αφαίρεςθ: 

                      (1) Τθσ κεφαλισ ςτο φψοσ τθσ ατλαντοϊνιακισ διάρκρωςθσ. 

                      (2) Των προςκίων και οπιςκίων άκρων τα οποία κόβονται ςτο φψοσ των καρπομετακάρπιων 
και των ταρςομετατάρςιων διαρκρϊςεων αντίςτοιχα. 

                       (3) Των εςωτερικϊν οργάνων που περιζχονται ςτθ κωρακικι, κοιλιακι και πυελικι κοιλότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και του περινεφρικοφ λίπουσ, του λίπουσ τθσ καρδιάσ και τθσ πυζλου. 

                     (4) Των εξωτερικϊν γεννθτικϊν οργάνων και των ςυναφϊν μυϊν, του μαςτοφ και τθσ γφρω 
από αυτόν λιπϊδουσ μάηασ, του πζουσ και του λίπουσ του οςχζου. 

                      (5) Τθσ ουράσ τθσ οποίασ κόβεται μεταξφ του πρϊτου και του δεφτερου κοκκυγικοφ 
ςπονδφλου (άρκρ. 1 του Ρ.Δ. 804/1980). 

β. Χαρακτθριςτικά Κρζατοσ 

(1) Το κρζασ να προζρχεται από βοοειδζσ θλικίασ μζχρι 2 ετϊν και από μζρθ του ςφαγίου 
όπωσ κακορίηονται ςε άρκρο των ειδικϊν όρων ςυμφωνιϊν του διαγωνιςμοφ. 

(2) Το χρϊμα του κρζατοσ πρζπει γενικά να είναι ερυκρό. 

(3) Θ ςφςταςι του να είναι τρυφερι, θ τομι εφκολθ, ο κόκκοσ λεπτόσ και το κρζασ ουδζποτε 
πρζπει να φζρει μϊλωπεσ, ςτικτζσ αιμορραγίεσ και αποχρωματιςμζνεσ περιοχζσ. 

(4) Το εξωτερικό λίποσ να είναι περιοριςμζνο, το δε εςωτερικό λευκό και ςυμπαγζσ. 

γ. Ροιότθτα κρζατοσ: Θ ποιότθτα του κρζατοσ και κατά ςυνζπεια θ εμπορικι του αξία αποτελεί 
ςυνάρτθςθ τθσ θλικίασ του ηϊου, τθσ διάπλαςθσ του ςφαγίου (μυϊκι ανάπτυξθ) και τθσ πάχυνςθσ 
(ανάπτυξθ λιπϊδουσ ιςτοφ) του ηϊου. 

(1) Θλικία του ηϊου: Θ θλικία του ηϊου εκτιμάται ευχερϊσ από τθν οδοντοφυία του. Ζτςι τα 
ςφάγια κατθγορίασ Α (αρςενικά κάτω των 2 ετϊν) που ενδιαφζρουν τθν Υπθρεςία ζχουν δφο μόνιμα 
δόντια (μζςοι τομείσ), ενϊ τα υπόλοιπα δόντια είναι νεογιλά ι όλα τα δόντια τουσ είναι νεογιλά (άρκρ. 17 
του από 30.11.1940 Β.Δ.). Επειδι όμωσ θ κεφαλι του ηϊου είναι αποκομμζνθ από το υπόλοιπο ςφάγιο θ 
εκτίμθςθ τθσ θλικίασ βαςίηεται, ςε πρακτικό επίπεδο, ςτο βακμό οςτζωςθσ του ςκελετοφ του ηϊου. 
Ειδικότερα ςε ςφάγια ΜΟΣΧΟΥ εκτιμϊνται τα παρακάτω: 

(α) Οι χόνδρινεσ απολιξεισ των ακανκωδϊν αποφφςεων των τεςςάρων πρϊτων 
κωρακικϊν ςπονδφλων, δεν παρουςιάηουν μικρζσ διάςπαρτεσ ερυκρζσ νθςίδεσ οςτίτθ ιςτοφ (ζνδειξθ 
αρχόμενθσ οςτζωςθσ). 

(β) Το πρόςκιο τμιμα του πρϊτου ςτερνιδίου καλφπτεται από χόνδρο κατά το ζνα 
τζταρτο τθσ επιφάνειάσ του, ενϊ ο χόνδροσ μεταξφ των υπολοίπων ςτερνιδίων μόλισ είναι ορατόσ. 

(γ) Μεταξφ των ακανκωδϊν αποφφςεων των ςπονδφλων του ιεροφ οςτοφ παραμζνει 
ορατόσ χόνδροσ. 

(δ) Θ θβοϊςχιακι ςφμφυςθ (τομι) αποτελείται από χόνδρο κατά τα δφο τρίτα τθσ. 

(2) Διάπλαςθ – βακμόσ πάχυνςθσ του ςφαγίου: 
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Θ κατάταξθ των ςφαγίων βοοειδϊν ςε εμπορικζσ κλάςεισ ανταποκρίνεται ςτουσ 

Κανονιςμοφσ 1026/91/ΕΟΚ (κατθγορία ςφαγίου με βάςθ τθν ανάπτυξθ των μυϊν) και 103/2006 
(κατθγορία ςφαγίου με βάςθ τθν ανάπτυξθ του λιπϊδουσ ιςτοφ) ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Κατθγορία ςφαγίου ςφμφωνα με τθ διάπλαςι του (1026/91/ΕΟΚ)  

Περιγραφι 

«S» Ανϊτερθ 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι κυρτζσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι εξαιρετικι (παρατθρείται 
διπλογλουτιςμόσ) 

«E» Εξαίρετθ 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι κυρτζσ, ζωσ πολφ κυρτζσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι εξαιρετικι 

«U» Ρολφ καλι 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι καμπφλεσ ςτο ςφνολό τουσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι πολφ καλι. 

«R» Καλι  

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι ευκείεσ ςτο ςφνολό τουσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι καλι. 

«O» Αρκετά καλι  

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι ευκείεσ, ζωσ κοίλεσ. Θ μυϊκι ανάπτυξθ είναι μζτρια. 

«P» Μζτρια 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι κοίλεσ, ζωσ πολφ κοίλεσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι περιοριςμζνθ 

(3) Κατθγορία ςφαγίου ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ Ράχυνςθσ (2930/81/ΕΟΚ) 

Περιγραφι 

«1» Ρολφ μικρι Χωρίσ λίποσ ςτο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ. 

«2» Μικρι Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ ο μυσ μεταξφ των πλευρϊν διακρίνεται ςαφϊσ. 

«3» Μζςθ Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ ο μυσ μεταξφ των πλευρϊν διακρίνεται ακόμθ. 

«4» Μεγάλθ (Ραχφ) Οι επιμικεισ λιποςτοιβάδεσ του μθροφ προεξζχουν. Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ 
κοιλότθτασ ο μυσ μεταξφ των πλευρϊν είναι δυνατόν να είναι διθκθμζνοσ λίπουσ. 

«5» Ρολφ Μεγάλθ (Ρολφ Ραχφ) Ο μθρόσ καλφπτεται ςχεδόν πλιρωσ από λίποσ κατά τρόπο ϊςτε οι 
επιμικεισ λιποςτοιβάδεσ του είναι ελάχιςτα εμφανείσ. Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ ο μυσ 
μεταξφ των πλευρϊν είναι λίπουσ.  

(4) Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ αποδεκτζσ κατθγορίεσ ςφαγίου βοοειδϊν 
αποτελοφν αυτζσ μζχρι τθσ θλικίασ των 2 ετϊν (Μόςχοσ), οι S, E, U ςε ότι αφορά ςτθ διάπλαςθ του 
ςφαγίου και οι 1, 2, 3 ςε ότι ςτθν ανάπτυξθ του λιπϊδουσ ιςτοφ. 

(5) Επιτρεπόμενα Τεμάχια Κρζατοσ 

(α) Ρροσ διευκόλυνςθ του ποιοτικοφ ελζγχου από μζρουσ 

τθσ επιτροπισ παραλαβισ διευκρινίηονται τα κάτωκι: 

1/. Μθρόσ: Το τεμάχιο αυτό διαμορφϊνεται, μετά τθν αφαίρεςθ των τεμαχίων 
‘κιλότο’ και ‘οπίςκιο κότςι’ και περιλαμβάνει το τρανσ, το ςτρογγυλό, τθν ουρά και το νουά.  

2/. Κιλότο: Ορίηεται μεταξφ των τεμαχίων ‘κόντρα’ και ‘λάπασ’ (προςκίωσ) και ‘μθροφ 
(οπιςκίωσ). 

3/. Κόντρα: Το τεμάχιο αυτό από πλευράσ οςτϊν περιλαμβάνει τουσ δφο (2) 
τελευταίουσ κωρακικοφσ ςπονδφλουσ κακϊσ και τουσ ζξι (6) οςφυϊκοφσ ςπονδφλουσ. 
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4/. Μπριηόλεσ: Ρροςκίωσ το τεμάχιο αυτό διαχωρίηεται από το τεμάχιο 

‘ςπαλομπριηόλεσ’ (ψευτομπριηόλεσ) με τομι κάκετθ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ και μεταξφ 6θσ και 7θσ 
πλευράσ.  

5/. Σπαλομπριηόλεσ: Ρροςκίωσ το τεμάχιο αυτό διαχωρίηεται από το τεμάχιο 
‘τράχθλοσ’ και οπιςκίωσ ζχει τα όρια του τεμαχίου ‘μπριηόλεσ’. 

6/. Σπάλα: Το τεμάχιο αυτό διαμορφϊνεται, μετά τθν αφαίρεςθ των τεμαχίων 
‘ποντίκι’ και ‘πρόςκιο κότςι’ από το πρόςκιο άκρο (αρκρ. 4 του Ρ.Δ. 186/1981). 

(β) Θ προμικεια από τισ Μονάδεσ άλλων τεμαχίων νωποφ κρζατοσ (π.χ. τράχθλοσ, 
ςτθκοπλευρζσ, λάπα κλπ.), πλθν των κακοριηόμενων 

ςτθν Ρροςκικθ 1 των ειδικϊν όρων ςυμφωνιϊν, δεν προβλζπεται. 

2. Χοιρινό Κρζασ 

α. Σφάγιο χοίρου: Ωσ ςφάγιο χοίρου χαρακτθρίηεται το ςϊμα του ςφαγίου χοίρου μετά τθν 
αφαίμαξθ και τον εκςπλαχνιςμό, ολόκλθρο ι διαιρεμζνο ςε θμιμόρια, χωρίσ τθ γλϊςςα, τισ τρίχεσ, τισ 
οπλζσ, τα γεννθτικά όργανα, το περινεφρικό λίποσ, τουσ νεφροφσ και το διάφραγμα (Κανονιςμόσ 
3513/93/ΕΚ).  

(1) Χαρακτθριςτικά Κρζατοσ 

(α) Το κρζασ να προζρχεται από ηϊα βάρουσ όχι μεγαλφτερου των 90-110 κιλϊν 
(βάροσ ηωντανοφ ηϊου). Το ςφάγιο πρζπει να είναι γδαρτοφ τφπου. 

(β) Το χρϊμα του κρζατοσ πρζπει να είναι λευκόφαιο ζωσ ροδόχρουν και ςυνεκτικό. 

(γ) Το εξωτερικό λίποσ να είναι λευκό ι φαιόλευκο και να ζχει γενικά ομοιόμορφθ 
κατανομι επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του ςφαγίου. 

(δ) Το μαρμαρωτό του κρζατοσ, δθλαδι το λίποσ που απαντά ανάμεςα ςτισ μυϊκζσ 
ίνεσ, δεν πρζπει να είναι ιδιαίτερα εμφανζσ. 

(2) Ροιότθτα Κρζατοσ 

(α) Θ κατάταξθ των ςφαγίων χοίρων ςε εμπορικζσ κλάςεισ ανταποκρίνεται ςτον 
Κανονιςμοφσ ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007 και 1249/2008 ςφμφωνα με τθν εκατοςτιαία περιεκτικότθτά τουσ ςε 
άπαχο κρζασ όπωσ παρακάτω: 

Κατθγορία % περιεκτικότθτα του ςϊματοσ ςε μυϊκι μάηα (κατά βάροσ) 

''E'' Εξαίρετθ 55 και περιςςότερο 

''U'' Ρολφ καλι 50 και μζχρι κάτω από 55 

''R'' Καλι 45 και μζχρι κάτω από 50 

''O'' Αρκετά καλι 40 και μζχρι κάτω από 45 

''P'' Μζτρια κάτω από 40 

(β) Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ αποδεκτζσ κατθγορίεσ ςφαγίου χοίρου 
αποτελοφν οι E, U, R ςε ότι αφορά ςτθ διάπλαςθ του ςφαγίου. 

(3) Επιτρεπόμενα Τεμάχια Κρζατοσ 

(α) Απαγορεφεται θ προμικεια ςε ΡΒΚ τεμαχίων νωποφ κρζατοσ πλθν των 
κακοριηόμενων ςτουσ ειδικοφσ όρουσ. 

(β) Ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτισ μπριηόλεσ του λαιμοφ θ προμικεια των οποίων δεν 
ςυνιςτάται κακότι αποτελοφν τεμάχια ςαφϊσ κατωτζρου ποιότθτοσ (αναλογία μυϊκισ μάηασ προσ λιπϊδθ 
– ςυνδετικό ιςτό) και μικρότερου βάρουσ (εμφάνιςθ μερίδασ) από τισ λοιπζσ μπριηόλεσ που προκφπτουν 
από τον τεμαχιςμό του καρζ. 
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3. Κιμάσ Μόςχου – Βοοειδϊν 

(α) Θ παραςκευι μιττωτοφ (κιμά) από τεμάχιο νωποφ κρζατοσ μόςχου ι χοίρου δζον όπωσ 
πραγματοποιείται ςτθν ζδρα του προμθκευτι λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

 (1) Ο κιμάσ δεν επιβαρφνεται με καμία πρόςκετθ δαπάνθ και πωλείται ςτθν τιμι, που 
τελικά ζχει διαμορφωκεί, τθσ κατθγορίασ (κομματιοφ) κρζατοσ από τθν οποία προζρχεται. 

(2) Θ παραςκευι κιμά μόςχου δζον όπωσ πραγματοποιείται χωριςτά από αυτιν του κιμά 
από χοιρινό κρζασ το οποίο ζχει ςαφϊσ χαμθλότερθ τιμι, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ ανάμιξι τουσ. 

4. Σουβλάκι από Χοιρινό Κρζασ 

α. Ρεριγραφι 

Ραραςκευάηεται από νωπό χοιρινό κρζασ το οποίο με μορφι τεμαχιδίων θ κφβων πλευράσ 2 cm περίπου 
φζρεται ςε ειδικά διαμορφωμζνο ξφλινο ςτιριγμα (καλαμάκι). 

β. Βάροσ 

Βάροσ κατά τεμάχιο κατ' ελάχιςτο 75 γραμμάρια 

γ. Εκατοςτιαία ςφνκεςθ 

(1) Μυϊκόσ ιςτόσ χοιρινοφ κρζατοσ κατ' ελάχιςτο 80%. 

(2) Λιπϊδθσ ιςτόσ (ορατόσ υπό μορφι κφβων) κατά μζγιςτο 20%. 

5. Σφάγια – Κοτόπουλων (ςφμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008) 

α. Ωσ νωπά χαρακτθρίηονται τα ςφάγια πουλερικϊν, τα οποία δεν ζχουν υποςτεί καμία άλλθ 
επεξεργαςία με ςκοπό τθ ςυντιρθςι τουσ, πλθν τθσ διατιρθςισ τουσ ςε κερμοκραςία ψφξθσ (0 - 4ο C). 

β. Τα νωπά ςφάγια πουλερικϊν που προμθκεφεται θ Υπθρεςία διακρίνονται: 

(1) Τφπου 70%: Είναι απαλλαγμζνα από κεφάλια, άκρα από τον ταρςό και κάτω, τραχεία, 
οιςοφάγο, ζντερα, γεννθτικά όργανα, αδζνεσ πρωκτοφ, χολθδόχο κφςτθ και πνεφμονεσ. Φζρουν εντόσ τθσ 
κοιλιακισ κοιλότθτασ, περιτυλιγμζνα, τθν καρδιά, το ιπαρ, τον τράχθλο και τον μυϊδθ ςτόμαχο. 

(2) Τφπου 65%: Ππωσ παραπάνω αλλά φζρουν ςτθν κοιλιακι κοιλότθτα μόνο τον 
αποκοπζντα τράχθλο. 

(3) Τα ςφάγια κοτόπουλων πρζπει να προζρχονται από πτθνά απόλυτα υγιι 
κρεοπαραγωγϊν φυλϊν και των δφο φφλων, καλά ανεπτυγμζνα, θλικίασ μζχρι 3 μθνϊν (Broilers). 

(4) Τα πτθνά που προορίηονται για ςφαγι πρζπει : 

(α) Να μθν ζχουν υποβλθκεί ςε παρεντερικι ορμονοκεραπεία και να μθν ζχουν 
διατραφεί με ουςίεσ που περιζχουν οιςτρογόνα ι άλλεσ ορμόνεσ με παρόμοια δράςθ ι γενικά με ουςίεσ 
που μπορεί να ζχουν βλαπτικι επίδραςθ ςτθν υγεία των καταναλωτϊν. 

(β) Να μθν ζχουν διατραφεί με τροφζσ που περιζχουν απαγορευμζνεσ 
χθμειοκεραπευτικζσ (π.χ. αντιβιοτικά) ι άλλεσ ουςίεσ. Εφόςον ζχουν χορθγθκεί επιτρεπόμενεσ 
χθμειοκεραπευτικζσ ουςίεσ, πρζπει να ζχουν τθρθκεί οι ποςοτικοί περιοριςμοί και οι χρόνοι αναμονισ 
πριν τθ ςφαγι, όπωσ αυτοί προβλζπονται από τισ άδειεσ κυκλοφορίασ τθσ κάκε ουςίασ. 

(γ) Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε ακτινοβολία ι επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ι 
υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ ι επίδραςθ λευκαντικϊν ουςιϊν που δίδουν τεχνθτό χρωματιςμό ι γεφςθ. 
Επίςθσ να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία με χρωςτικζσ, φυςικζσ ι τεχνθτζσ. 

(δ) Να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία με αντιβιοτικά ι με ςυντθρθτικζσ ι 
τρυφεροποιθτικζσ ουςίεσ. 

(5) Τα ςφάγια πουλερικϊν να προζρχονται από εγκεκριμζνο ςφαγείο το οποίο υπόκειται ςε 
ζλεγχο από τθν αρμόδια αρχι ςφμφωνα με τα άρκρα 6 και 8 τθσ Οδθγίασ 2004/41 και το οποίο ζχει 
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αρικμό ζγκριςθσ ςτον κατάλογο εγκεκριμζνων καταςτάςεων τθσ Υπθρεςίασ Κτθνιατρικισ του Υπουργείου 
Γεωργίασ. Θ δε ςφαγι και επεξεργαςία πρζπει να γίνεται κάτω από άριςτεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. 

(6) Τα ςφάγια πρζπει να παρουςιάηουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

(α) Θ ςάρκα να είναι τρυφερι, το δζρμα απαλό, λείο και εφκολα πτυςςόμενο, το ςτζρνο 
χονδρϊδεσ εφκαμπτο ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το λίποσ να μθν είναι άφκονο να εμφανίηει χρϊμα λευκό ι 
ελαφρά υποκίτρινο, χωρίσ φαινόμενα τάγγιςθσ. 

(β) Να μθν παρουςιάηουν ανϊμαλο χρϊμα ι οςμι και αποκλίςεισ από τουσ φυςιολογικοφσ 
μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ τουσ χαρακτιρεσ. 

(γ) Ο χρόνοσ ςυντιρθςισ τουσ από τθν ςφαγι μζχρι τθν παραλαβι τουσ ςτθν Υπθρεςία να 
μθν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) θμζρεσ. 

(δ) Να ςυντθροφνται μζςα ςε ψυκτικοφσ χϊρουσ κερμοκραςίασ 0 - 4ο C, ο δε ςυνολικόσ 
χρόνοσ ςυντιρθςθσ τουσ από ςφαγι μζχρι τθν κατανάλωςθ να μθν υπερβαίνει τισ οκτϊ (8) θμζρεσ. 

(7) Σε κάκε ςφάγιο κα πρζπει να αναγράφονται ςε ειδικό πλακίδιο ευκρινϊσ τα παρακάτω: 

(α) H ποιοτικι κατθγορία του ςφαγίου (Κατθγορία Α) 

(β) Θ ςφραγίδα καταλλθλότθτασ για κατανάλωςθ 

(γ) Ο κωδικόσ αρικμόσ του ςφαγείου 

(δ) Θ θμερομθνία ςφαγισ και 

(ε) Θ επωνυμία και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

(8) Πλα τα ςφάγια κα πρζπει να φζρουν τθ ςφραγίδα καταλλθλότθτασ για ανκρϊπινθ 
κατανάλωςθ του κτθνιατρικοφ ελζγχου. 

(9) Τα μζςα ςυςκευαςίασ πρζπει να τθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ που προβλζπονται 
για τισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων ςτον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

(10) Τα βαςικά χαρακτθριςτικά νωπότθτασ των ςφαγίων πουλερικϊν είναι τα παρακάτω: 

(α) Τραφμα ςφαγισ: Να φζρει νωπζσ αιμορραγικζσ διθκιςεισ. Το αίμα να είναι άοςμο, 
όχι πθγμζνο και ερυκροφ χρϊματοσ. 

(β) Μυϊκζσ μάηεσ: Στο ςτικοσ να είναι λευκζσ. Να μθν υπάρχουν αιματϊματα. 

(γ) Δζρμα: Στιλπνό, χωρίσ οςμι 

(δ) Οςμι κοιλιακισ κοιλότθτασ: Να μθν είναι δυςάρεςτθ. 

(ε) Άκρα: Να είναι υγρά και να κάμπτονται εφκολα. 

(11) Τα ςφάγια νωπϊν κοτόπουλων να είναι θλικίασ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν και να ζχουν 
βάροσ από 1.200 μζχρι 1.500 γραμμάρια. 

 6. Γαλοποφλεσ 

Κατά τθν περίοδο των Χριςτουγζννων-Ρρωτοχρονιάσ νωπι Α’ ποιότθτασ τφπου 73%. 

7. Αμνοερίφια 

 (α) Τα αμνοερίφια κα είναι απαραιτιτωσ εγχϊριασ και ειδικότερα τοπικισ παραγωγισ, νιςου 
Κριτθσ και δεν κα υπερβαίνουν τα 12 κιλά, χωρίσ ςπλάχνα. 

(β) Για τθν περίοδο του Ράςχα τα απαιτοφμενα ςπλάχνα πρζπει να είναι εγχϊρια. 

 8. Ραραςκευάςματα Κρζατοσ  

 Αναφζρονται τα παρακάτω είδθ που μπορεί να ηθτιςει το ΡΒΚ και για τθν παραςκευι των οποίων 
κα χρθςιμοποιθκεί υποχρεωτικά κρζασ που κα πλθροί ανωτζρω προδιαγραφζσ: 
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  α.   Σνίτςελ χοιρινό-κοτόπουλο 

  β.   Ωμά χωριάτικα λουκάνικα 

  γ.   ολά (κοτόπουλο, κιμάσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 26 

                                                                                                                                                                                                 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΒΚ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

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

 1. Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
…………………….. ζην δηαγωληζκό πξνκήζεηαο λωπνύ θξέαηνο γηα ηε Λέζρε Αμθώλ «ΑΣΔΡΙΑ»  
πνπ δηεμάγεη ην ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.4/2020 δηαθήξπμε. 

 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζκ.4/2020 
ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο 
ηεο. 

 3. Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγωληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο. 

 4. Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε ζπλεπήο ωο 
πξνο ηελ εθπιήξωζε ηωλ ζπκβαηηθώλ ή άιιωλ λόκηκωλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέωλ ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα. 
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 5. Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξωζε ηνπ δηαγωληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο 
ηνπ. 

 6. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζω (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο ζηελ εθεδξεία 
Αμηωκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμηωκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 
πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73. 

 

 

          Xαληά, ..............….2020 

           Ο δειώλ 

  

                   (ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   1.044,00 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 
ποςοφ των χιλίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ (1.044,00€) υπζρ του …………. Δ\νςθ …………………………………….  
για τθ ςυμμετοχι  τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθν 27 Φεβ 20 για τθν προμικεια νωποφ κρζατοσ 
για τθ Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 4/2020 διακιρυξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από 
μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ,  μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ,  το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  
ςασ,  με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν 24 Αυγ 20 

-    Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ ,ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ………………      

 

       Ρροσ: Ρεδίο Βολισ Κριτθσ 

    

 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α…..  ΕΥΩ  (5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ) 

 

     -Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
……………….. χιλιάδων ευρϊ (………………………,00 €) ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  
του ……………………………………….. Δ\νςθ …………… ……………………για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων 
τθσ με αρικμό ……/2020 ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια νωποφ κρζατοσ για τθ 
Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΕΡΙΑ του ΠΒΚ, (αρ.διακ/ξθσ 4/2020) προσ κάλυψθ αναγκϊν ςασ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

    -  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – χζδιο φμβαςθσ  

ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ ……../2020 

Για τθν προμικεια νωποφ κρζατοσ για τθ Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ 

Σιμερα, θμζρα …………. μθνόσ ………………… 2020 και ϊρα 10:00, ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ 
ΚΘΤΘΣ ςτον Ραηινό Ακρωτθρίου Χανίων, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:  

 1.  Το ΡΕΔΙΟ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ δια του νόμιμου εκπροςϊπου του, Επγό (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
  

 2.  H εταιρεία «……………………………...»  διά του νομίμου εκπροςϊπου .………………………….(ςτοιχεία 
εκπροςϊπου), 

ςυμφϊνθςαν και αποδζχτθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 

ΑΘΟ  1 

Γενικά-Αντικείμενο Σφμβαςθσ-Ρ/Υ Σφμβαςθσ-Συμβατικό Κόςτοσ 

 1. Θ παροφςα Σφμβαςθ υπογράφεται ςε εκτζλεςθ τθσ 600.1/……./……./Σ……./……….. 
20/ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ απόφαςθσ του Δκτι του ΡΕΔΙΟΥ ΒΟΛΘΣ ΚΘΤΘΣ, ανάμεςα ςτθ «……..…………», που κα 
καλείται ςτο εξισ «Ρρομθκευτισ», και ςτο Ρεδίο Βολισ Κριτθσ, ςτο εξισ  «ΡΒΚ»  και αντικείμενο τθσ  
αποτελεί θ προμικεια νωποφ κρζατοσ για τθ Λζςχθ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ, ςτο εξισ «ςυμβατικό 
υλικό», από τον Ρρομθκευτι, για τισ ανάγκεσ του ΡΒΚ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ 4/2020. 

 
 2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………. ευρϊ (………….,…. 
€), χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 
 3. Αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ δεν επιτρζπεται για οποιονδιποτε λόγο. 
 

ΑΘΟ  2 

Διάρκεια Σφμβαςθσ. 
 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, χωρίσ δυνατότθτα παράταςθσ.  
 

ΑΘΟ  3 
Γενικά Χαρακτθριςτικά 

 
 1. Ο όροσ 'νωπό κρζασ' αποδίδεται ςτουσ παρόντεσ όρουσ, ςτα τμιματα των ςφαγίων των 
κερμόαιμων ηϊων και πτθνϊν, που είναι κατάλλθλα για τθ διατροφι του ανκρϊπου και διατίκενται ςτθν 
κατανάλωςθ χωρίσ καμία άλλθ επεξεργαςία, εκτόσ από τον τεμαχιςμό και τθν ψφξθ. Το κρζασ πρζπει να 
είναι Α' ποιότθτασ, να προζρχεται από ηϊο, ςφαγμζνο ςε ςφαγεία, που λειτουργοφν νόμιμα, πριν 48 ϊρεσ 
και μζχρι 5 θμζρεσ, να είναι κρεοςκοπθμζνο και να φζρει τισ ςφραγίδεσ χαρακτθριςμοφ του ςφαγίου, του 
τόπου προζλευςθσ και του Κτθνιατρικοφ Υγειονομικοφ Ελζγχου. 

  2. Το ςφάγιο να είναι διαμορφωμζνο ςε κακαρό κρζασ, δθλαδι χωρίσ κεφάλι (εξαιροφνται τα 
αρνιά εςωτερικοφ που πρζπει υποχρεωτικά να φζρουν τα κεφάλια φυςικά αναρτθμζνα), άκρα, ςπλάχνα 
και ενδοπυελικό λίποσ, όπωσ κακορίηεται και από τισ ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ, και να 
ανταποκρίνεται ακριβϊσ ωσ προσ τθν κατθγορία και το είδοσ του ηϊου (ενιαίο ςφάγιο ,θμιμόριο, 
τεταρτθμόριο) ςτα αναγραφόμενα ςτοιχεία, ςτο δελτίο αποςτολισ ι ςτο τιμολόγιο. 

 4. Τα προςφερόμενα τεμάχια κρζατοσ πρζπει να προζρχονται από ηϊα υγιι και από ςφάγια καλισ 
διάπλαςθσ και να είναι κατά προτίμθςθ εγχϊριασ και ειδικότερα τοπικισ παραγωγισ, νιςου Κριτθσ, εκτόσ 
αν με ειδικι διάταξθ Δθμόςιασ Αρχισ υπάρξει περιοριςμόσ/ απαγόρευςθ για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ.  
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ΑΘΟ  4 
Ειδικά  Χαρακτθριςτικά 

 
 1. Το ΡΒΚ κα εφοδιάηεται με μζριμνα του προμθκευτοφ,  με τα είδθ νωποφ κρζατοσ και 

παραςκευάςματα αυτϊν, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και οδθγίεσ  τθσ Ε.Ε. και τθν Ρροςκικθ Ι 

(Τεχνικι Ρεριγραφι) τθσ παροφςθσ.  

ΑΘΟ  5 

 Ειδικοί Ρεριοριςμοί 
 
 1.   Τα κρζατα κα παραδίδονται από τον προμθκευτι ςτθν Λζςχθ Αξιωματικϊν «ΑΣΤΕΙΑ» 
(Κορακιζσ Ακρωτθρίου) τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και κα 
παραλαμβάνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ τροφίμων του ΡΒΚ. Σε ειδικζσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει προϊόντα και πζραν του προαναφερκζντοσ προγράμματοσ κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ.  

 2.   Θ μεταφορά των προμθκειϊν ςτο ΡΒΚ κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά 
μζςα του Αναδόχου. Θ εκφόρτωςθ των προμθκειϊν κα γίνεται με ευκφνθ του Αναδόχου. 
  
 3.   Τα κρζατα κα βρίςκονται ςτα ψυγεία του προμθκευτι υπό ψφξθ από 0οC ζωσ +3οC. Θ διάκεςθ 
ςτο ΡΒΚ κα γίνεται ςε επίπεδο τεμαχιςμοφ, ανάλογα με τθν επικυμία του. 

 4.   H επεξεργαςία και τυποποίθςι τουσ κα γίνεται ςτον χϊρο του αναδόχου. 

 5.   Θ παραςκευι του κιμά του ΡΒΚ κα γίνεται αποκλειςτικά και μόνο ςτα μθχανιματα και 
εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, απαγορευμζνθσ αυςτθρά τθσ διακίνθςθσ κάκε ποςότθτοσ που προζρχεται 
εκτόσ των εγκαταςτάςεων του αναδόχου. Τα παραςκευάςματα (πλθν κιμά) επιτρζπεται να είναι 
τυποποιθμζνα εφόςον προζρχονται από εγκατάςταςθ που διακζτει κωδικό αρικμό ζγκριςθσ. 

 6. Απαγορεφεται θ προςκικθ και χρθςιμοποίθςθ ξεςμάτων οςτϊν και ετερογενϊν τεμαχίων 
λίπουσ για τθ παραςκευι κιμά. 

 7.   Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πάγου για τθ ςυντιρθςθ των νωπϊν ορνικίων κατά τθ 
μεταφορά τουσ. Θ μεταφορά τουσ κα γίνεται ςε κακαρά κάνιςτρα με επζνδυςθ πλαςτικοφ υλικοφ και υπό 
ψφξθ 0οC ζωσ +4οC. 

 8.   Για κάκε άλλο ηιτθμα που δεν περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ κα 
εφαρμόηονται επακριβϊσ τα προβλεπόμενα, από τον Κ.Τ.Ρ. και τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ.     

 9.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εκ των προτζρων ςτο ΡΒΚ τουσ εκάςτοτε 
προμθκευτζσ του. Οι προμθκευτζσ πρζπει να ζχουν πιςτοποιθκεί για τθν μζκοδο διαςφάλιςθσ υγιεινισ με 
εφαρμογι Συςτιματοσ Ελζγχου Κριςίμων Σθμείων (HACCP). 

ΑΘΟ  6 

 Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 
 

1.   Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα αγακά ςτθν ζδρα τθσ Λζςχθσ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» 
τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα, ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των αγακϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

     α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του ν.4412/2016, 
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β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου 

ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ 
είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ 
του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

       3. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 
του ν. 4412/2016. 

      4.   Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το αγακό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

     5.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το αγακό, τουλάχιςτον μία (1) εργάςιμθ 
θμζρα νωρίτερα. 

ΑΘΟ  7 
Ραραλαβι υλικϊν 

 
           1.   H παραλαβι των αγακϊν γίνεται από επιτροπι που ορίηεται από το ΡΒΚ, ςφμφωνα με τθν παρ. 
11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. 
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

           2.    Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

            3.     Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ υπογράφει ςτα τιμολόγια για τθν 
ορκι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν. Μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει 
πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των 
υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

          4.  Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

         5.   Αγακά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με 
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του 
αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε 
κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

        6.  Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

       7.  Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

       8. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

       9.  Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ εντόσ δφο (2) θμερϊν μετά τθν παραγγελία. 
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     10.  Αν θ παραλαβι των αγακϊν και θ υπογραφι των τιμολογίων δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα αγακά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι 
πραγματοποιείται εγγραφισ τουσ ςτα βιβλία τθσ Διαχείριςθσ Χρθματικοφ τθσ Λζςχθσ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ», 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

     11.  Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΑΘΟ 8 
Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ 

 
 1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016. 

            2. Το ΡΒΚ δφναται κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ, αφοφ ζχει προθγθκεί μία αντίςτοιχθ ζγγραφθ ςφςταςθ, όπωσ 
παρακάτω: 

  α. Για τθν πρϊτθ παράβαςθ             300,00€ 

  β. Για τθν δεφτερθ παράβαςθ            500,00€   

  γ. Για τθν τρίτθ παράβαςθ               1.000,00€  

            3. Μετά τθν τρίτθ παράβαςθ ι μετά από ςϊρευςθ περιςςοτζρων διαφορετικϊν παρεκκλίςεων για 
τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι και ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα ανωτζρω, κα επάγεται κατά τθν 
κρίςθ του ΡΒΚ ζκπτωςθ  του προμθκευτι. 

Στθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ : 
 
  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι. 
    
  β. Κατάπτωςθ ολικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ ςτον 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 
 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το αγακό δε φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι 
του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

            4.  Αν το αγακό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

           5. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
αγακϊν, χωρίσ ΦΡΑ.  

          6. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των αγακϊν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - 
παράδοςθσ. 

         7. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

        8. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΘΟ  9 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

 
 1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
αγακϊν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

             2.  Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα αγακά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

           3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ  10 
Υγειονομικόσ και Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ 

 
 1. Το προςωπικό τθσ επιχειριςεωσ που εμπλζκεται ςτθν παραγωγι άμεςα ι ζμμεςα πρζπει να 
πλθροί τισ απαιτιςεισ των κανόνων ορκισ  υγιεινισ πρακτικισ ςε ότι αφορά τθν ατομικι υγιεινι, τθν 
αςφαλι ςυμπεριφορά ζναντι των τροφίμων και τθν αςφαλι διακίνθςθ αυτϊν. Ρρζπει να φζρει βιβλιάρια 
υγείασ κεωρθμζνα, λευκζσ μπλοφηεσ, καλφμματα κεφαλισ και να ςυμμορφϊνεται προσ τισ υγειονομικζσ 
διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά. 
 
 2. Υγειονομικόσ ζλεγχοσ του προμθκευτι κα γίνεται κατά περιοδικά διαςτιματα με ςυνδρομι 
από τθν μόνιμθ επιτροπι ελζγχου των Βιομθχανιϊν – Βιοτεχνιϊν Τροφίμων τθσ Μεραρχίασ, από τθν οποία 
ςυντάςςεται θ ςχετικι ζκκεςθ, ςφμφωνα με το ΣΚ 422-10. 
 
   3.     Θ παραλαβι των κρεάτων κα πραγματοποιείται από τριμελι επιτροπι τθσ μονάδασ, οπότε και 
κα ελζγχονται μακροςκοπικά. 
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 4. Δείγματα λαμβάνονται, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο 
τμιμα 8 του ΣΚ 422-10, με τθν άφιξθ του προϊόντοσ ςτθ Μονάδα παρουςία του προμθκευτι ι του 
νόμιμου εκπροςϊπου του, ο οποίοσ και προςυπογράφει το ςχετικό δελτίο δειγματολθψίασ, όπωσ 
προβλζπεται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ ΓΕΣ/ΔΥΓ (ζκδοςθ 6θ/2001). Σε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ 
εξουςιοδοτθμζνου (αυκθμερόν) εκπροςϊπου τα δείγματα παραλαμβάνονται παρουςία του μεταφορζα 
και ουδεμία ζνςταςθ γίνεται αποδεκτι. 
 
 5. Σε περίπτωςθ δειγματολθψίασ λαμβάνονται τα παρακάτω δείγματα: 

 
 α. Για κάκε μικροβιολογικό ζλεγχο: τρία (3) τεμάχια κατ’ ελάχιςτο από κάκε είδοσ. 
 

 β. Για χθμικι ανάλυςθ: τρία (3) τεμάχια κατ’ ελάχιςτο από κάκε είδοσ. 
 

 γ. Για ιςτολογικι ανάλυςθ : τρία (3) τεμάχια κατ’ ελάχιςτο από κάκε είδοσ. 
 
 6. Θ επιτροπι προελζγχου δφναται να επιςκζπτεται περιοδικά, κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, 
τισ εγκαταςτάςεισ του ανάδοχου, για τθ διαπίςτωςθ τθσ τθριςεωσ των νομοκετικϊν απαιτιςεων όςον 
αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ ορκισ υγιεινισ και βιομθχανικισ πρακτικισ. 
 
 7. Τα αποτελζςματα όλων γενικϊσ των εργαςτθριακϊν εξετάςεων, τίκενται υπόψθ του ΡΒΚ και 
ειςάγεται το κζμα αμζςωσ με ςχετικι ειςιγθςθ για λιψθ αποφάςεων και επιβολι ι μθ κυρϊςεων, 
προςτίμων, εκπτϊςεωσ κλπ. Θ απόφαςθ του ΡΒΚ είναι οριςτικι και απαγορεφεται κατά νόμο να 
ανακλθκεί. 

 
 8. Το κόςτοσ των εργαςτθριακϊν αναλφςεων κα βαρφνει τον προμθκευτι. Το Χθμείο Στρατοφ 
και το ΚΒΙΕΣ κα κοινοποιοφν τα αποτελζςματα των εξετάςεων μετά τθν καταβολι του αντιτίμου αυτϊν. 
Ομοίωσ το κόςτοσ εκτζλεςθσ αυτϊν ςε άλλουσ προβλεπόμενουσ φορείσ, κα βαρφνει επίςθσ τον 
προμθκευτι. 
 

9. Αποτελζςματα Εργαςτθριακϊν Εξετάςεων: 

 
  α. Ωσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ νοοφνται: 
 
 (1) Μικροβιολογικζσ 
 
 (2) Χθμικζσ 
 
  (3)  Ιςτολογικζσ 
 

 β. Σε περίπτωςθ, που το ΔΕΙΓΜΑ βρεκεί μθ αςφαλζσ, ακατάλλθλο ι μθ κανονικό τότε 
εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο ΣΚ 422-10/1θ Τροποποίθςθ/Τμιμα 9/Ραράγραφοι 2 και 3. 
 

γ. Τα προϊόντα εντάςςονται ςτθν κατθγορία των ευαλλοίωτων τροφίμων και οι κατϋζφεςθ 
εργαςτθριακζσ εξετάςεισ διζπονται από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (ΚΤΡ). 
 
 δ. Λοιπά όπωσ κακορίηονται από τθν εκνικι, κοινοτικι νομοκεςία ι του Κϊδικα Τροφίμων 
και Ροτϊν. 
 

10. Συςκευαςία Υλικϊν: 
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 α. Πλα τα υλικά ςυςκευαςίασ των προϊόντων κα είναι κατάλλθλα για τρόφιμα και πάντοτε 
ςφμφωνα με τον ΚΤΡ. 
 
 β. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει και τα προβλεπόμενα από τισ υγειονομικζσ 
διατάξεισ είδθ ςυςκευαςίασ, χωρίσ άλλθ επιβάρυνςθ. 
 

11. Αξιολόγθςθ Εγκαταςτάςεων – Βιομθχανιϊν: 
 

 Μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ, απαγορεφεται κακ’ όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςυμβάςεωσ θ 
αλλαγι των εγκαταςτάςεων παραμονισ και αποκθκεφςεωσ που ζχει δθλϊςει ο ανάδοχοσ, χωρίσ ςχετικι 
ζγκριςθ του ΡΒΚ. 
 
  α.  Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ανάδοχοσ λόγω ανωτζρασ βίασ επικυμεί τθν αλλαγι 
εγκαταςτάςεωσ είναι ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΟΣ να δθλϊςει αυτό εγγράφωσ προσ το ΡΒΚ, τουλάχιςτον προ μθνόσ 
ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ από τθ Στρατιωτικι Υπθρεςία. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι 
νζεσ εγκαταςτάςεισ χαρακτθριςκοφν ωσ «ΜΘ ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ» τότε ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
 
 β. Ομοίωσ, τονίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κάνει αλλαγι εγκαταςτάςεωσ 
χωρίσ να δθλϊςει αυτό ςτο ΡΒΚ τότε κθρφςςεται αμζςωσ ζκπτωτοσ. 

 

ΑΘΟ  11 
Ρλθρωμι – Κρατιςεισ 

 

 Θ ζκδοςθ τιμολογίου και θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται από τθ Διαχείριςθ Χρθματικοφ τθσ 
Λζςχθσ Αξκϊν «ΑΣΤΕΙΑ» του ΡΒΚ ανά δεκαιμερο, αφοφ προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 α.   Τιμολόγιο προμικειασ αγακϊν. 
 
 β. Ρρωτόκολλο παραλαβισ από τθν επιτροπι παραλαβισ των αγακϊν. (Εκδίδεται από το ΡΒΚ). 
 
 γ.    Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ (για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ τθσ Κεντρικισ 
Κυβζρνθςθσ). 
 
 δ.   Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ΙΚΑ. 
  
 ε.  Νόμιμο παραςτατικό ςτο οποίο να αναγράφονται θ επωνυμία του αναδόχου και τον IBAN ςτο 
οποίο κα γίνει θ κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ του ςυμβατικοφ κόςτουσ.  
 
 Σε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ θλεκτρονικι πλθρωμι, κα γίνεται πλθρωμι με μετρθτά. 
 
 Τα τιμολόγια επιβαρφνονται με ΦΡΑ 13%, απαλλάςςονται λοιπϊν κρατιςεων και  επιβαρφνονται με 
Φ.Ε. 4% με παράλλθλθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ από το ΡΒΚ.  

 
ΑΘΟ  12 

Ροινικζσ ιτρεσ 
 
 1. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεων οποιαςδιποτε από τισ ανωτζρω ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ του προμθκευτι, το ΡΒΚ δφναται κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Καλισ 
Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να επιβάλει ποινικζσ ριτρεσ, αφοφ ζχει προθγθκεί μία αντίςτοιχθ ζγγραφθ 
ςφςταςθ, όπωσ παρακάτω: 
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  α. Για τθν πρϊτθ παράβαςθ             300,00€ 

  
  β. Για τθν δεφτερθ παράβαςθ            500,00€   

 
  γ. Για τθν τρίτθ παράβαςθ               1.000,00€ 

  
 2. Μετά τθν τρίτθ παράβαςθ ι μετά από ςϊρευςθ περιςςοτζρων διαφορετικϊν παρεκκλίςεων 
για τισ οποίεσ είτε ζχει γίνει ςφςταςθ ι και ζχει επιβλθκεί πρόςτιμο κατά τα ανωτζρω, κα επάγεται κατά 
τθν κρίςθ του ΡΒΚ ζκπτωςθ  του προμθκευτι. Στθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλονται ακροιςτικά ι 
διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ : 
 
  α. Ζκπτωςθ του από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι. 

    
  β. Κατάπτωςθ ολικι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
  γ. Ανάκεςθ των υπθρεςιϊν, είτε ςτον επόμενο μειοδότθ που ζλαβε μζροσ ςτον 
διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό διαγωνιςμό ι και χωρίσ διαγωνιςμό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 
υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ. 

  δ. Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο ι μζροσ των 
προμθκειϊν των φορζων που αναφζρονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2286/95. Ο αποκλειςμόσ ςε 
οποιαδιποτε περίπτωςθ πραγματοποιείται μόνο με απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ.  

 
 3.   Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ, όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
 

Άρκρο 13 
Κιρυξθ Ρρομθκευτι ωσ Ζκπτωτο 

 
          1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

      α) το αγακό δε φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 

     β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δκτι 
του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο 
προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

        2.   Αν το αγακό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων αγακϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ.  
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των αγακϊν, με απόφαςθ του Δκτι του ΡΒΚ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - 
παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και 
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

                                                                  ΑΘΟ  14 
Ανωτζρα βία 

 
 Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε 
που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 

ΑΘΟ  15 
Εγγυοδοςία  

 
 1. Ο προμθκευτισ για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο ΡΒΚ/ΔϋΚΟΥ/ΔΡΣ 
εγγυθτικι επιςτολι τθσ ....................................... Τράπεηασ με αρικμό ..................................................... 
ποςοφ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ. (……..,…. €). 
 
 2. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν 
εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του. 
 

ΑΘΟ  16 
Λφςθ - Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ 

 
 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία 
ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

ΑΘΟ  17 
Καταγγελία Σφμβαςθσ-Υποκατάςταςθ Αναδόχου 

 
         1.   Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του ν.4412/2016, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
        2.  Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
      3. Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
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ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 

AΘΟ 18 
Εκχϊρθςθ Σφμβαςθσ 

                Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι οποιοδιποτε από 
τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ 
για τα χριματα οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, ςε οποιοδιποτε τρίτο χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΡΒΚ.  

AΘΟ 19 
     Εφαρμοςτζο δίκαιο – Επίλυςθ διαφορϊν 
 
  Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΑΘΟ  20 
Τελικζσ διατάξεισ 

  1. Θ παροφςα ςφμβαςθ : 

  α. Κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται και με το οποίο ςυςχετίηεται 
(προςφορά, διαταγι κατακφρωςθσ) εκτόσ από φανερά ςφάλματα ι παραδρομζσ που γίνονται αποδεκτά 
και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

  β.  Συντάχκθκε ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλό χαρτί και μετά τθν ανάγνωςθ τθσ 
υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  Από τα πρωτότυπα αυτά το ζνα κρατικθκε από το ΡΒΚ/Δνςθ 
Ρρομ. & Συμβάςεων και το άλλο ζλαβε ωσ διπλόγραφο ο ανάδοχοσ. 

 2. Το ΡΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρζωςθ για μζτρα και αυξιςεισ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 
φόρων, τελϊν κλπ. που κα λθφκοφν και δεν ευκφνεται οφτε αποδζχεται οποιαδιποτε επίδραςθ ςτθν τιμι, 
τθν ποιότθτα και ςτον χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ  Ρ.Β.Κ.                                                        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 Επγόσ (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
Ακριβζσ Αντίγραφο Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΘΣ 
                 (Για τον απουςιάηοντα Υδκτι) 
  
Ανκλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Τμχθσ Συμβάςεων  
 

 

ΡΟΣΘΘΚΕΣ 
«Ι» Τεχνικι Ρεριγραφι 
«ΙΙ» Ρίνακασ Νωπϊν Κρεάτων 
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ΠΡΟΘΗΚΗ I – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

(1) ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                       

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ 
1. Κρζασ Μόςχου 

    α.  Σφάγιο βοοειδοφσ: Ωσ ςφάγιο βοοειδοφσ χαρακτθρίηεται το 

ςϊμα του ςφαγίου ηϊου, ολόκλθρο ι διαιρεμζνο ςε θμιμόρια με τομι, που διζρχεται κατά μικοσ τθσ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ, μετά τθν αφαίμαξθ, τθν εκδορά, τον εκςπλαχνιςμό και τθν αφαίρεςθ: 

                      (1) Τθσ κεφαλισ ςτο φψοσ τθσ ατλαντοϊνιακισ διάρκρωςθσ. 

                      (2) Των προςκίων και οπιςκίων άκρων τα οποία κόβονται ςτο φψοσ των καρπομετακάρπιων 
και των ταρςομετατάρςιων διαρκρϊςεων αντίςτοιχα. 

                       (3) Των εςωτερικϊν οργάνων που περιζχονται ςτθ κωρακικι, κοιλιακι και πυελικι κοιλότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και του περινεφρικοφ λίπουσ, του λίπουσ τθσ καρδιάσ και τθσ πυζλου. 

                     (4) Των εξωτερικϊν γεννθτικϊν οργάνων και των ςυναφϊν μυϊν, του μαςτοφ και τθσ γφρω 
από αυτόν λιπϊδουσ μάηασ, του πζουσ και του λίπουσ του οςχζου. 

                      (5) Τθσ ουράσ τθσ οποίασ κόβεται μεταξφ του πρϊτου και του δεφτερου κοκκυγικοφ 
ςπονδφλου (άρκρ. 1 του Ρ.Δ. 804/1980). 

Β. Χαρακτθριςτικά Κρζατοσ 

(1) Το κρζασ να προζρχεται από βοοειδζσ θλικίασ μζχρι 2 ετϊν και από μζρθ του ςφαγίου 
όπωσ κακορίηονται ςε άρκρο των ειδικϊν όρων ςυμφωνιϊν του διαγωνιςμοφ. 

(2) Το χρϊμα του κρζατοσ πρζπει γενικά να είναι ερυκρό. 

(3) Θ ςφςταςι του να είναι τρυφερι, θ τομι εφκολθ, ο κόκκοσ λεπτόσ και το κρζασ ουδζποτε 
πρζπει να φζρει μϊλωπεσ, ςτικτζσ αιμορραγίεσ και αποχρωματιςμζνεσ περιοχζσ. 

(4) Το εξωτερικό λίποσ να είναι περιοριςμζνο, το δε εςωτερικό λευκό και ςυμπαγζσ. 

Γ. Ροιότθτα κρζατοσ: Θ ποιότθτα του κρζατοσ και κατά ςυνζπεια θ εμπορικι του αξία αποτελεί 
ςυνάρτθςθ τθσ θλικίασ του ηϊου, τθσ διάπλαςθσ του ςφαγίου (μυϊκι ανάπτυξθ) και τθσ πάχυνςθσ 
(ανάπτυξθ λιπϊδουσ ιςτοφ) του ηϊου. 

(1) Θλικία του ηϊου: Θ θλικία του ηϊου εκτιμάται ευχερϊσ από τθν οδοντοφυία του. Ζτςι τα 
ςφάγια κατθγορίασ Α (αρςενικά κάτω των 2 ετϊν) που ενδιαφζρουν τθν Υπθρεςία ζχουν δφο μόνιμα 
δόντια (μζςοι τομείσ), ενϊ τα υπόλοιπα δόντια είναι νεογιλά ι όλα τα δόντια τουσ είναι νεογιλά (άρκρ. 17 
του από 30.11.1940 Β.Δ.). Επειδι όμωσ θ κεφαλι του ηϊου είναι αποκομμζνθ από το υπόλοιπο ςφάγιο θ 
εκτίμθςθ τθσ θλικίασ βαςίηεται, ςε πρακτικό επίπεδο, ςτο βακμό οςτζωςθσ του ςκελετοφ του ηϊου. 
Ειδικότερα ςε ςφάγια ΜΟΣΧΟΥ εκτιμϊνται τα παρακάτω: 

(α) Οι χόνδρινεσ απολιξεισ των ακανκωδϊν αποφφςεων των τεςςάρων πρϊτων 
κωρακικϊν ςπονδφλων, δεν παρουςιάηουν μικρζσ διάςπαρτεσ ερυκρζσ νθςίδεσ οςτίτθ ιςτοφ (ζνδειξθ 
αρχόμενθσ οςτζωςθσ). 

(β) Το πρόςκιο τμιμα του πρϊτου ςτερνιδίου καλφπτεται από χόνδρο κατά το ζνα 
τζταρτο τθσ επιφάνειάσ του, ενϊ ο χόνδροσ μεταξφ των υπολοίπων ςτερνιδίων μόλισ είναι ορατόσ. 

(γ) Μεταξφ των ακανκωδϊν αποφφςεων των ςπονδφλων του ιεροφ οςτοφ παραμζνει 
ορατόσ χόνδροσ. 

(δ) Θ θβοϊςχιακι ςφμφυςθ (τομι) αποτελείται από χόνδρο κατά τα δφο τρίτα τθσ. 

(2) Διάπλαςθ – βακμόσ πάχυνςθσ του ςφαγίου: 
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Θ κατάταξθ των ςφαγίων βοοειδϊν ςε εμπορικζσ κλάςεισ ανταποκρίνεται ςτουσ 

Κανονιςμοφσ 1026/91/ΕΟΚ (κατθγορία ςφαγίου με βάςθ τθν ανάπτυξθ των μυϊν) και 103/2006 
(κατθγορία ςφαγίου με βάςθ τθν ανάπτυξθ του λιπϊδουσ ιςτοφ) ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Κατθγορία ςφαγίου ςφμφωνα με τθ διάπλαςι του (1026/91/ΕΟΚ)  

Περιγραφι 

«S» Ανϊτερθ 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι κυρτζσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι εξαιρετικι (παρατθρείται 
διπλογλουτιςμόσ) 

«E» Εξαίρετθ 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι κυρτζσ, ζωσ πολφ κυρτζσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι εξαιρετικι 

«U» Ρολφ καλι 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι καμπφλεσ ςτο ςφνολό τουσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι πολφ καλι. 

«R» Καλι  

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι ευκείεσ ςτο ςφνολό τουσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι καλι. 

«O» Αρκετά καλι  

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι ευκείεσ, ζωσ κοίλεσ. Θ μυϊκι ανάπτυξθ είναι μζτρια. 

«P» Μζτρια 

Οι πλάγιεσ όψεισ του ςφαγίου είναι κοίλεσ, ζωσ πολφ κοίλεσ. Θ ανάπτυξθ των μυϊν είναι περιοριςμζνθ 

(3) Κατθγορία ςφαγίου ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ Ράχυνςθσ (2930/81/ΕΟΚ) 

Περιγραφι 

«1» Ρολφ μικρι Χωρίσ λίποσ ςτο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ. 

«2» Μικρι Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ ο μυσ μεταξφ των πλευρϊν διακρίνεται ςαφϊσ. 

«3» Μζςθ Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ ο μυσ μεταξφ των πλευρϊν διακρίνεται ακόμθ. 

«4» Μεγάλθ (Ραχφ) Οι επιμικεισ λιποςτοιβάδεσ του μθροφ προεξζχουν. Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ 
κοιλότθτασ ο μυσ μεταξφ των πλευρϊν είναι δυνατόν να είναι διθκθμζνοσ λίπουσ. 

«5» Ρολφ Μεγάλθ (Ρολφ Ραχφ) Ο μθρόσ καλφπτεται ςχεδόν πλιρωσ από λίποσ κατά τρόπο ϊςτε οι 
επιμικεισ λιποςτοιβάδεσ του είναι ελάχιςτα εμφανείσ. Στο εςωτερικό τθσ κωρακικισ κοιλότθτασ ο μυσ 
μεταξφ των πλευρϊν είναι λίπουσ.  

(4) Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ αποδεκτζσ κατθγορίεσ ςφαγίου βοοειδϊν 
αποτελοφν αυτζσ μζχρι τθσ θλικίασ των 2 ετϊν (Μόςχοσ), οι S, E, U ςε ότι αφορά ςτθ διάπλαςθ του 
ςφαγίου και οι 1, 2, 3 ςε ότι ςτθν ανάπτυξθ του λιπϊδουσ ιςτοφ. 

(5) Επιτρεπόμενα Τεμάχια Κρζατοσ 

(α) Ρροσ διευκόλυνςθ του ποιοτικοφ ελζγχου από μζρουσ 

τθσ επιτροπισ παραλαβισ διευκρινίηονται τα κάτωκι: 

1/. Μθρόσ: Το τεμάχιο αυτό διαμορφϊνεται, μετά τθν αφαίρεςθ των τεμαχίων 
‘κιλότο’ και ‘οπίςκιο κότςι’ και περιλαμβάνει το τρανσ, το ςτρογγυλό, τθν ουρά και το νουά.  

2/. Κιλότο: Ορίηεται μεταξφ των τεμαχίων ‘κόντρα’ και ‘λάπασ’ (προςκίωσ) και ‘μθροφ 
(οπιςκίωσ). 

3/. Κόντρα: Το τεμάχιο αυτό από πλευράσ οςτϊν περιλαμβάνει τουσ δφο (2) 
τελευταίουσ κωρακικοφσ ςπονδφλουσ κακϊσ και τουσ ζξι (6) οςφυϊκοφσ ςπονδφλουσ. 
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4/. Μπριηόλεσ: Ρροςκίωσ το τεμάχιο αυτό διαχωρίηεται από το τεμάχιο 

‘ςπαλομπριηόλεσ’ (ψευτομπριηόλεσ) με τομι κάκετθ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ και μεταξφ 6θσ και 7θσ πλευράσ.  

5/. Σπαλομπριηόλεσ: Ρροςκίωσ το τεμάχιο αυτό διαχωρίηεται από το τεμάχιο 
‘τράχθλοσ’ και οπιςκίωσ ζχει τα όρια του τεμαχίου ‘μπριηόλεσ’. 

6/. Σπάλα: Το τεμάχιο αυτό διαμορφϊνεται, μετά τθν αφαίρεςθ των τεμαχίων 
‘ποντίκι’ και ‘πρόςκιο κότςι’ από το πρόςκιο άκρο (αρκρ. 4 του Ρ.Δ. 186/1981). 

(β) Θ προμικεια από τισ Μονάδεσ άλλων τεμαχίων νωποφ κρζατοσ (π.χ. τράχθλοσ, 
ςτθκοπλευρζσ, λάπα κλπ.), πλθν των κακοριηόμενων 

ςτθν Ρροςκικθ 1 των ειδικϊν όρων ςυμφωνιϊν, δεν προβλζπεται. 

2. Χοιρινό Κρζασ 

α. Σφάγιο χοίρου: Ωσ ςφάγιο χοίρου χαρακτθρίηεται το ςϊμα του ςφαγίου χοίρου μετά τθν 
αφαίμαξθ και τον εκςπλαχνιςμό, ολόκλθρο ι διαιρεμζνο ςε θμιμόρια, χωρίσ τθ γλϊςςα, τισ τρίχεσ, τισ 
οπλζσ, τα γεννθτικά όργανα, το περινεφρικό λίποσ, τουσ νεφροφσ και το διάφραγμα (Κανονιςμόσ 
3513/93/ΕΚ).  

(1) Χαρακτθριςτικά Κρζατοσ 

(α) Το κρζασ να προζρχεται από ηϊα βάρουσ όχι μεγαλφτερου των 90-110 κιλϊν 
(βάροσ ηωντανοφ ηϊου). Το ςφάγιο πρζπει να είναι γδαρτοφ τφπου. 

(β) Το χρϊμα του κρζατοσ πρζπει να είναι λευκόφαιο ζωσ ροδόχρουν και ςυνεκτικό. 

(γ) Το εξωτερικό λίποσ να είναι λευκό ι φαιόλευκο και να ζχει γενικά ομοιόμορφθ 
κατανομι επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του ςφαγίου. 

(δ) Το μαρμαρωτό του κρζατοσ, δθλαδι το λίποσ που απαντά ανάμεςα ςτισ μυϊκζσ 
ίνεσ, δεν πρζπει να είναι ιδιαίτερα εμφανζσ. 

(2) Ροιότθτα Κρζατοσ 

(α) Θ κατάταξθ των ςφαγίων χοίρων ςε εμπορικζσ κλάςεισ ανταποκρίνεται ςτον 
Κανονιςμοφσ ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007 και 1249/2008 ςφμφωνα με τθν εκατοςτιαία περιεκτικότθτά τουσ ςε 
άπαχο κρζασ όπωσ παρακάτω: 

Κατθγορία % περιεκτικότθτα του ςϊματοσ ςε μυϊκι μάηα (κατά βάροσ) 

‘’E’’ Εξαίρετθ 55 και περιςςότερο 

‘’U’’ Ρολφ καλι 50 και μζχρι κάτω από 55 

‘’R’’ Καλι 45 και μζχρι κάτω από 50 

‘’O’’ Αρκετά καλι 40 και μζχρι κάτω από 45 

‘’P’’ Μζτρια κάτω από 40 

(β) Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ αποδεκτζσ κατθγορίεσ ςφαγίου χοίρου 
αποτελοφν οι E, U, R ςε ότι αφορά ςτθ διάπλαςθ του ςφαγίου. 

(3) Επιτρεπόμενα Τεμάχια Κρζατοσ 

(α) Απαγορεφεται θ προμικεια ςε ΡΒΚ τεμαχίων νωποφ κρζατοσ πλθν των 
κακοριηόμενων ςτουσ ειδικοφσ όρουσ. 

(β) Ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτισ μπριηόλεσ του λαιμοφ θ προμικεια των οποίων δεν 
ςυνιςτάται κακότι αποτελοφν τεμάχια ςαφϊσ κατωτζρου ποιότθτοσ (αναλογία μυϊκισ μάηασ προσ λιπϊδθ 
– ςυνδετικό ιςτό) και μικρότερου βάρουσ (εμφάνιςθ μερίδασ) από τισ λοιπζσ μπριηόλεσ που προκφπτουν 
από τον τεμαχιςμό του καρζ. 

3. Κιμάσ Μόςχου – Βοοειδϊν 
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(α) Θ Ραραςκευι μιττωτοφ (κιμά) από τεμάχιο νωποφ κρζατοσ μόςχου ι χοίρου δζον όπωσ 

πραγματοποιείται ςτθν ζδρα του προμθκευτι λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

 (1) Ο κιμάσ δεν επιβαρφνεται με καμία πρόςκετθ δαπάνθ και πωλείται ςτθν τιμι, που 
τελικά ζχει διαμορφωκεί, τθσ κατθγορίασ (κομματιοφ) κρζατοσ από τθν οποία προζρχεται. 

(2) Θ Ραραςκευι κιμά μόςχου δζον όπωσ πραγματοποιείται χωριςτά από αυτιν του κιμά 
από χοιρινό κρζασ το οποίο ζχει ςαφϊσ χαμθλότερθ τιμι, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ ανάμιξι τουσ. 

4. Σουβλάκι από Χοιρινό Κρζασ 

α. Ρεριγραφι 

Ραραςκευάηεται από νωπό χοιρινό κρζασ το οποίο με μορφι τεμαχιδίων θ κφβων πλευράσ 2 cm περίπου 
φζρεται ςε ειδικά διαμορφωμζνο ξφλινο ςτιριγμα (καλαμάκι). 

Β. Βάροσ 

Βάροσ κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιςτο 75 γραμμάρια 

γ. Εκατοςτιαία ςφνκεςθ 

(1) Μυϊκόσ ιςτόσ χοιρινοφ κρζατοσ κατ’ ελάχιςτο 80%. 

(2) Λιπϊδθσ ιςτόσ (ορατόσ υπό μορφι κφβων) κατά μζγιςτο 20%. 

5. Σφάγια – Κοτόπουλων (ςφμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008) 

α. Ωσ νωπά χαρακτθρίηονται τα ςφάγια πουλερικϊν, τα οποία δεν ζχουν υποςτεί καμία άλλθ 
επεξεργαςία με ςκοπό τθ ςυντιρθςι τουσ, πλθν τθσ διατιρθςισ τουσ ςε κερμοκραςία ψφξθσ (0 – 4ο C). 

Β. Τα νωπά ςφάγια πουλερικϊν που προμθκεφεται θ Υπθρεςία διακρίνονται: 

(1) Τφπου 70%: Είναι απαλλαγμζνα από κεφάλια, άκρα από τον ταρςό και κάτω, τραχεία, 
οιςοφάγο, ζντερα, γεννθτικά όργανα, αδζνεσ πρωκτοφ, χολθδόχο κφςτθ και πνεφμονεσ. Φζρουν εντόσ τθσ 
κοιλιακισ κοιλότθτασ, περιτυλιγμζνα, τθν καρδιά, το ιπαρ, τον τράχθλο και τον μυϊδθ ςτόμαχο. 

(2) Τφπου 65%: Ππωσ παραπάνω αλλά φζρουν ςτθν κοιλιακι κοιλότθτα μόνο τον 
αποκοπζντα τράχθλο. 

(3) Τα ςφάγια κοτόπουλων πρζπει να προζρχονται από πτθνά απόλυτα υγιι 
κρεοπαραγωγϊν φυλϊν και των δφο φφλων, καλά ανεπτυγμζνα, θλικίασ μζχρι 3 μθνϊν (Broilers). 

(4) Τα πτθνά που προορίηονται για ςφαγι πρζπει : 

(α) Να μθν ζχουν υποβλθκεί ςε παρεντερικι ορμονοκεραπεία και να μθν ζχουν 
διατραφεί με ουςίεσ που περιζχουν οιςτρογόνα ι άλλεσ ορμόνεσ με παρόμοια δράςθ ι γενικά με ουςίεσ 
που μπορεί να ζχουν βλαπτικι επίδραςθ ςτθν υγεία των καταναλωτϊν. 

(β) Να μθν ζχουν διατραφεί με τροφζσ που περιζχουν απαγορευμζνεσ 
χθμειοκεραπευτικζσ (π.χ. αντιβιοτικά) ι άλλεσ ουςίεσ. Εφόςον ζχουν χορθγθκεί επιτρεπόμενεσ 
χθμειοκεραπευτικζσ ουςίεσ, πρζπει να ζχουν τθρθκεί οι ποςοτικοί περιοριςμοί και οι χρόνοι αναμονισ 
πριν τθ ςφαγι, όπωσ αυτοί προβλζπονται από τισ άδειεσ κυκλοφορίασ τθσ κάκε ουςίασ. 

(γ) Να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε ακτινοβολία ι επεξεργαςία με ιονίηουςεσ ι 
υπεριϊδεισ ακτινοβολίεσ ι επίδραςθ λευκαντικϊν ουςιϊν που δίδουν τεχνθτό χρωματιςμό ι γεφςθ. 
Επίςθσ να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία με χρωςτικζσ, φυςικζσ ι τεχνθτζσ. 

(δ) Να μθν ζχουν υποςτεί επεξεργαςία με αντιβιοτικά ι με ςυντθρθτικζσ ι 
τρυφεροποιθτικζσ ουςίεσ. 

(5) Τα ςφάγια πουλερικϊν να προζρχονται από εγκεκριμζνο ςφαγείο το οποίο υπόκειται ςε 
ζλεγχο από τθν αρμόδια αρχι ςφμφωνα με τα άρκρα 6 και 8 τθσ Οδθγίασ 2004/41 και το οποίο ζχει 
αρικμό ζγκριςθσ ςτον κατάλογο εγκεκριμζνων καταςτάςεων τθσ Υπθρεςίασ Κτθνιατρικισ του Υπουργείου 
Γεωργίασ. Θ δε ςφαγι και επεξεργαςία πρζπει να γίνεται κάτω από άριςτεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. 



 

 

Σελίδα 44 

                                                                                                                                                                                                 
(6) Τα ςφάγια πρζπει να παρουςιάηουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

(α) Θ ςάρκα να είναι τρυφερι, το δζρμα απαλό, λείο και εφκολα πτυςςόμενο, το ςτζρνο 
χονδρϊδεσ εφκαμπτο ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το λίποσ να μθν είναι άφκονο να εμφανίηει χρϊμα λευκό ι 
ελαφρά υποκίτρινο, χωρίσ φαινόμενα τάγγιςθσ. 

(β) Να μθν παρουςιάηουν ανϊμαλο χρϊμα ι οςμι και αποκλίςεισ από τουσ φυςιολογικοφσ 
μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ τουσ χαρακτιρεσ. 

(γ) Ο χρόνοσ ςυντιρθςισ τουσ από τθν ςφαγι μζχρι τθν παραλαβι τουσ ςτθν Υπθρεςία να 
μθν υπερβαίνει τισ τρεισ (3) θμζρεσ. 

(δ) Να ςυντθροφνται μζςα ςε ψυκτικοφσ χϊρουσ κερμοκραςίασ 0 – 4ο C, ο δε ςυνολικόσ 
χρόνοσ ςυντιρθςθσ τουσ από ςφαγι μζχρι τθν κατανάλωςθ να μθν υπερβαίνει τισ οκτϊ (8) θμζρεσ. 

(7) Σε κάκε ςφάγιο κα πρζπει να αναγράφονται ςε ειδικό πλακίδιο ευκρινϊσ τα παρακάτω: 

(α) H ποιοτικι κατθγορία του ςφαγίου (Κατθγορία Α) 

(β) Θ ςφραγίδα καταλλθλότθτασ για κατανάλωςθ 

(γ) Ο κωδικόσ αρικμόσ του ςφαγείου 

(δ) Θ θμερομθνία ςφαγισ και 

(ε) Θ επωνυμία και θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. 

(8) Πλα τα ςφάγια κα πρζπει να φζρουν τθ ςφραγίδα καταλλθλότθτασ για ανκρϊπινθ 
κατανάλωςθ του κτθνιατρικοφ ελζγχου. 

(9) Τα μζςα ςυςκευαςίασ πρζπει να τθροφν όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ που προβλζπονται 
για τισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων ςτον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

(10) Τα βαςικά χαρακτθριςτικά νωπότθτασ των ςφαγίων πουλερικϊν είναι τα παρακάτω: 

(α) Τραφμα ςφαγισ: Να φζρει νωπζσ αιμορραγικζσ διθκιςεισ. Το αίμα να είναι άοςμο, 
όχι πθγμζνο και ερυκροφ χρϊματοσ. 

(β) Μυϊκζσ μάηεσ: Στο ςτικοσ να είναι λευκζσ. Να μθν υπάρχουν αιματϊματα. 

(γ) Δζρμα: Στιλπνό, χωρίσ οςμι 

(δ) Οςμι κοιλιακισ κοιλότθτασ: Να μθν είναι δυςάρεςτθ. 

(ε) Άκρα: Να είναι υγρά και να κάμπτονται εφκολα. 

(11) Τα ςφάγια νωπϊν κοτόπουλων να είναι θλικίασ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν και να ζχουν 
βάροσ από 1.200 μζχρι 1.500 γραμμάρια. 

 6. Γαλοποφλεσ 

Κατά τθν περίοδο των Χριςτουγζννων-Ρρωτοχρονιάσ νωπι Α’ ποιότθτασ τφπου 73%. 

7. Αμνοερίφια 

 (α) Τα αμνοερίφια κα είναι απαραιτιτωσ εγχϊριασ και ειδικότερα τοπικισ παραγωγισ, νιςου 
Κριτθσ και δεν κα υπερβαίνουν τα 12 κιλά, χωρίσ ςπλάχνα. 

(β) Για τθν περίοδο του Ράςχα τα απαιτοφμενα ςπλάχνα πρζπει να είναι εγχϊρια. 

 8. Ραραςκευάςματα Κρζατοσ  

 Αναφζρονται τα παρακάτω είδθ που μπορεί να ηθτιςει το ΡΒΚ και για τθν Ραραςκευι των οποίων 
κα χρθςιμοποιθκεί υποχρεωτικά κρζασ που κα πλθροί ανωτζρω προδιαγραφζσ: 

                          α.   Σνίτςελ χοιρινό-κοτόπουλο 
  β.   Ωμά χωριάτικα λουκάνικα 
  γ.   ολά (κοτόπουλο, κιμάσ) 
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ΠΡΟΘΗΚΗ ΙI – ΠΙΝΑΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΣΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΕΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ/ΚΙΛΟ 

1 Λουκάνικα Χωριάτικα 
Χοιρινά 

ΚΙΛΟ  

2 Α/Ο Χοιρινό Μποφτι ΚΙΛΟ  

3 Μπριηόλα Χοιρινι  
ΚΑΕ (330 γρ. 

περίπου) 

ΚΙΛΟ  

4 Χοιρινό Ψαρονζφρι ΚΙΛΟ  

5 Κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ  

6 Κοτόπουλο φιλζτο ΚΙΛΟ  

7 Ραϊδάκια αρνιοφ 
γάλακτοσ  

ΚΙΛΟ  

8 Μποφτι αρνιοφ 
γάλακτοσ 

ΚΙΛΟ  

9 Σπάλα αρνιοφ 
γάλακτοσ 

ΚΙΛΟ  

10 Ραϊδάκια κατςικιοφ 
γάλακτοσ  

ΚΙΛΟ  

11 Μποφτι κατςικιοφ 
γάλακτοσ 

ΚΙΛΟ  

12 Σπάλα κατςικιοφ 
γάλακτοσ 

ΚΙΛΟ  

13 Κιμάσ μποφτι χοιρινόσ( 
με λίποσ ζωσ 10%) 

ΚΙΛΟ  

  14 Κιμάσ μποφτι 
μοςχαρίςιοσ( με λίποσ 

ζωσ 10%) 

ΚΙΛΟ  

15 Α/Ο Μοςχαρίςια 
μπριηόλα 

ΚΙΛΟ  

16 Α/Ο Μοςχάρι μποφτι ΚΙΛΟ  

17 Ηυγοφρι ΚΙΛΟ  

18 Μοςχάρι νουά ΚΙΛΟ  
 

Ρζρα των παραπάνω ειδϊν κρεάτων, το ΡΒΚ δφναται να προμθκεφεται και άλλα παράγωγα κρζατα (εντόςκια, 
ςνίτςελ, ςουβλάκια κτλ.) ςε μικρζσ ποςότθτεσ. 

 Επγόσ (Ο) Ειρινθ Καρτςάκθ 
Ακριβζσ Αντίγραφο Δϋ ΚΟΥ/ΔΝΤΘΣ 
  
  
Ανκλγόσ (ΥΡ) Δζςποινα Ντουμπαρατηι  
Τμχθσ Συμβάςεων  
 


