
 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ – ΟΣΠΡΙΩΝ – ΡΥΖΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2ου ΑΚΕ 
(∆.02/2020) 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.02.05 13:30:58
EET
Reason:
Location: Athens

20PROC006246312 2020-02-05



 2

ΠΡΟΣ:  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝ :  Τηλ.: 210-8191232 
Φ.831/Α∆.405 
Σ.102 

  ∆εκέλεια, 5 Φεβ 20 
   
ΘΕΜΑ : ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.02/2020) για την Προµήθεια 

Ζυµαρικών – Οσπρίων – Ρυζιού προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 
Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ 

  
ΣΧΕΤ : α.Φ.800/Α∆.608/Σ.137/22-01-19/ΣΙ 

β. Φ.600/Α∆.1501/Σ.215/06-02-19/123 ΣΤΕ 
γ. ΥΣ.188/12-02-19/2ο ΑΚΕ 
δ. Φ.800/Α∆.794/Σ.133/12-02-19/ΣΜΥΑ 
ε. Το από 24-05-19 Πρακτικό της Επιτροπής 
στ.  Φ.831/Α∆.395/Σ.99/04-02-20/∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

  
1. Έχοντας υπόψη: 

 
 α. Τις διατάξεις του Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί 
«Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως ισχύει. 
 
 β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

 

 γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
 δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 
 
 ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει. 
 
 στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί 
της παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις 
εµπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει. 
 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



 3

 ζ. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-13) «Φορολογία 
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και 
του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 η.  Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
 θ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 
 
 ι. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74) περί 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, 
µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις». 
 
 ια. Τις διατάξεις του Π∆ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄ αρ. πρωτ. 
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως ισχύει. 
 
 ιβ. Την υπ’ αρίθµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει. 
 
 ιγ. Την υπ΄ αρίθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
 
  ιδ. Την υπ΄ αρίθµ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών 
(ΦΕΚ Β΄ 3335/11-12-14) περί «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς 
και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του 
Ν.4013/11» (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως ισχύει.  
 
  ιε. Την υπ΄ αρίθµ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16) 
Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον 
αφορά παρ.4 άρθρου 79 Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147).  
 
  ιστ. Την υπ΄ αρίθµ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργού 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών περί «Καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών 
λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ. 3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147)». 
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 ιζ. Την υπ΄ αρίθµ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας περί «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 
  
 ιη. Το ΕΠΑ ∆-15/2018 «Περί Εντεταγµένων Εκµεταλλεύσεων 

Εξυπηρέτησης Προσωπικού ΠΑ». 

 

 ιθ. Το Γ-15/2018  Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ) . 

 

 κ. Το Γενικό Κανονισµό Τροφοδοσίας των Ενόπλων ∆υνάµεων 

(ΓΚΤΕ∆). 

 

 κα. Το ΕΠΑ ∆-7/2018 «Περί Παροχών Οπλιτών - Μαθητών ΠΑ» . 

 

 κβ. Το ΕΠΑ ∆-12/2018 «Περί Προµηθειών - Πληρωµών ΠΑ» . 

 

 κγ. Τα ανωτέρω (α), (β), (γ) και (δ) σχετικά µε τα οποία έχουν 
υποβληθεί οι ετήσιες απαιτήσεις των Μονάδων και έχουν δροµολογηθεί οι 
διαδικασίες για τη διενέργεια δηµόσιων διαγωνισµών για είδη τροφοδοσίας προς 
κάλυψη αναγκών Μονάδων. 
 
 κδ. Το (ε) όµοιο µε το οποίο υποβλήθηκαν από την αρµόδια επιτροπή 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές Ζυµαρικών – Οσπρίων – Ρυζιού. 
 
 κε. Τo υπ΄ αρίθµ. 19REQ004844576 2019-04-23 Πρωτογενές Αίτηµα 
µέσω της πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια υλικών θέµατος. 
 
  κστ. Το ανωτέρω (στ) σχετικό µε το οποίο εγκρίνεται η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών θέµατος µε Α∆Α: ΨΙ9Β6-Ε86. 

   κζ. Το υπ΄ αρίθµ. 20REQ006239250 Εγκεκριµένο Αίτηµα µέσω της 
πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια ειδών θέµατος. 
 
  κη. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καταλογιστεί σε βάρος µερίδων 
εσωτερικών πόρων που τηρούνται στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού της ∆ιεύθυνσης, για 
την κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας των Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ.   

 
Προκηρύσσουµε  

 
 2. Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό σε ένα στάδιο σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προµήθεια Ζυµαρικών – Οσπρίων – Ρυζιού 
προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, µε 
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή 
(χαµηλότερη τιµή ανα κατηγορία ειδών). 
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 3. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 
Εξήντα Επτά Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Πέντε και Ογδόντα Επτά Λεπτών 
(67.685,87€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων και λοιπών εξόδων που 
προβλέπονται στη διακήρυξη. 
 
 4. Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 5 Μαρτίου 2020, ηµέρα  
Πέµπτη και ώρα 09:00 π.µ. στα γραφεία της ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ. 
 
 5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε τους εξής τρόπους: 

 
 α. Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΑΒ 
∆εκέλειας, ΤΓΑ 1010, Λεωφόρος Τατοΐου) ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή 
courrier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 4 Μαρτίου 2020, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η 
Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. 
   
 β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του. 

 
 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται ως 
µη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.    
 
 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
 8.  Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆). 
 
 9. Αιτήµατα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή προκειµένου να µην απαιτηθεί παράταση της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 3α του 
Ν.4412/2016. 
 
 10. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως 
ακολούθως σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της 
Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 

11. Για την είσοδο στο Αεροδρόµιο απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. 
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12. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους της παρούσας 
προµήθειας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Εκµεταλλεύσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΑΕ, στο 
τηλέφωνο 210-8191264 αρµόδιος Εσµίας (ΥΤΑ) Μαργαρίτης Τσιρίκας, στο 
τηλέφωνο 210-8191232, αρµόδια Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου, ενώ για 
διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στη ΣΙ, στο τηλέφωνο 210-8193722, 
αρµόδιος Σγός (ΤΗΓ) Γεώργιος Κυρατζής και στην 123 ΣΤΕ, στο τηλέφωνο 210-
8195776, αρµόδιος Υπσγός (ΥΟ) Αθανάσιος Νεοφύτου.  

 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξχος (Ι) Ζαχαρίας Γρίβας  
Επιτελάρχης ∆ΑΕ 

Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΣΙ 
ΣΜΥΑ 
123 ΣΤΕ 
2ο ΑΚΕ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 
«B» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆» Σχέδιο Σύµβασης Προς Υπογραφή
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
     ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

      & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
  5 Φεβ 20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
Ζυµαρικά – Όσπρια – Ρύζι προς Κάλυψη Αναγκών 
Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Μονάδες ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ 

CPV 03212220-8, 15850000-9, 03211300-6 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µε κριτήριο µόνο την τιµή 
(χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία ειδών) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 

Όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του 
∆ιαγωνισµού 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%) 
0,13468 %  

(οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της 
προσφοράς) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(Ν.4172/13, άρθρο 64) 

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από 
άρθρο 64 του Ν.4172/13 φόρος εισοδήµατος 

(4 % επί της καθαρής συµβατικής αξίας µετά την αφαίρεση 
των κρατήσεων) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 Μαρτίου 2020 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
4 Μαρτίου 2020 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο προµηθευτής υποχρεούται για την παράδοση των ειδών 
εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας 
(τηλεφωνικής ή έγγραφης), ανεξάρτητα από το µέγεθος 
αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός δύναται 
να παραταθεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της Μονάδας, 
κατά 24 επιπλέον ώρες. 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε µέσα και έξοδα 
(µεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) του 
προµηθευτή, άνευ επιβάρυνσης της Υπηρεσίας, στις 
∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και Λέσχη Αξκών της 
Αεροπορικής Βάσης ∆εκέλειας (Τατόι) και στη ∆ιαχείριση 
Τροφοδοσίας του 2ου ΑΚΕ (όρος Πάρνηθα). 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
τα Παραρτήµατα της, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης  
  ∆ιευθυντής 

Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»     ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ                           
      ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
      & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

    5 Φεβ 20                                                                     
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 
 

 1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 
Εξήντα Επτά Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Πέντε και Ογδόντα Επτά Λεπτών 
(67.685,87€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και των κρατήσεων ποσοστού 
0,13468% και αφορά στην προµήθεια Ζυµαρικών – Οσπρίων – Ρυζιού προς 
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, ως ο κάτωθι 
πίνακας:  
 

Α/Α Είδος 
Κατηγορία 
Ειδών 

CPV 

Εκτιµώµενη Π/Υ Αξία 

Εκτιµώµενη 
ποσότητα  

Τιµή 
σε 

ευρώ 
άνευ 
ΦΠΑ 
ανά 
κιλό 

Συνολική 
Αξία σε 

ευρώ άνευ 
ΦΠΑ ανά 
είδος 

Συνολική 
Αξία σε 

ευρώ άνευ 
ΦΠΑ ανά 
κατηγορία 

1 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  

Όσπρια 03212220-8 

2.350,00 1,40 3.290,00 

19.860,50€ 

2 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΓΙΓΑΝΤΕΣ  1.700,00 
3,00 

5.100,00 

3 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ  2.300,00 
1,60 

3.680,00 

4 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 620,00 
1,70 

1.054,00 

5 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΑ 620,00 
2,50 

1.550,00 

6 
ΡΕΒΥΘΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ 2.255,00 
2,30 

5.186,50 
7 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ  

Ζυµαρικά 15850000-9 

50,00 6,00 300,00 

17.992,50€ 

8 ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ 50,00 3,00 150,00 

9 
ΛΑΖΑΝΙΑ 

ΦΥΛΛΟ 238,00 
1,50 

357,00 
10 ΛΑΖΑΝΑΚΙ  1.425,00 0,80 1.140,00 

11 
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ 1.930,00 
0,75 

1.447,50 

12 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

Νο3 1.500,00 
0,75 

1.125,00 

13 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

Νο2 2.000,00 
0,75 

1.500,00 

14 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 

Νο6 4.000,00 
0,75 

3.000,00 
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15 ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ 450,00 1,00 450,00 
16 ΠΕΝΕΣ 1.650,00 0,80 1.320,00 
17 ΒΙΔΕΣ 450,00 0,90 405,00 
18 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 50,00 3,00 150,00 
19 ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ 60,00 1,50 90,00 
20 ΤΡΙΒΕΛΙ 10,00 2,30 23,00 
21 ΦΑΡΦΑΛΕΣ 50,00 1,10 55,00 
22 ΦΙΟΓΚΑΚΙ 50,00 2,00 100,00 
23 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500,00 2,00 1.000,00 

24 
ΤΟΡΤΕΛΙΝΙ ΜΕ 

ΤΥΡΙ 600,00 
6,00 

3.600,00 

25 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΧΟΝΤΡΟ 50,00 
1,00 

50,00 

26 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ 2.000,00 
0,75 

1.500,00 

27 
ΠΛΙΓΟΥΡΙ 50,00 

4,00 
200,00 

28 ΤΡΑΧΑΝΑΣ 10,00 3,00 30,00 

29 
ΡΥΖΙ 

ΜΠΑΣΜΑΤΙ 

Ρύζι 03211300-6 

2.000,00 
7,00 

14.000,00 

22.046,00€ 

30 ΡΥΖΙ ΑΓΡΙΟ 40,00 3,00 120,00 
31 ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3.200,00 1,00 3.200,00 

32 
ΡΥΖΙ 

ΑΡΑΜΠΟΡΙΟ 40,00 
5,80 

232,00 
33 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 3.200,00 1,00 3.200,00 

34 
ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10,00 
4,00 

40,00 

35 
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20,00 
1,00 

20,00 
36 ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 20,00 3,60 72,00 

37 
ΡΥΖΙ 

PARBOILED 3A 20,00 
3,10 

62,00 
38 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ 1.100,00 1,00 1.100,00 

 Συνολική Αξία σε ευρώ άνευ ΦΠΑ 59.899,00€ 
 ΦΠΑ  7.786,87 € 

 Συνολική Αξία σε ευρώ µε ΦΠΑ 67.685,87€ 
 

2. Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει βάσει των Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΤΠ) του Παραρτήµατος «Γ» του παρόντος. 

 
3. Οι ανωτέρω ποσότητες είναι εκτιµώµενες και παρέχεται στην Υπηρεσία 

η δυνατότητα αυξοµείωσης των υπό προµήθεια ειδών κατά τα προβλεπόµενα από 
το άρθρο 105 του Ν.4412/16. Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι υφίσταται η 
δυνατότητα επαύξησης της υπό προµήθεια ποσότητας κατά ποσοστό 30% και 
µείωσης κατά ποσοστό 50%, εντός της προϋπολογισθείσας αξίας του 
διαγωνισµού. 
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 4. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των κατηγοριών ή µέρος αυτών, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο των 
ειδών κάθε κατηγορίας και της ποσότητας των ειδών.  

 
5.  Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα µε την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, ήτοι χαµηλότερη τιµή ανά 
κατηγορία ειδών. Οι τιµές κατ’ είδος δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση 
– σύγκριση τιµών, παρά µόνο για την επαλήθευση του υπολογισµού της 
συνολικής αξίας κάθε κατηγορίας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δύναται η κατακύρωση να 
γίνει σε περισσότερους του ενός οικονοµικού φορέα. 

 
Άρθρο 2ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

 α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 β. ∆ηµόσιοι φορείς. 

 γ. Ενώσεις των ανωτέρω προσώπων ή/και φορέων 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων εφόσον 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και 
είναι εγκατεστηµένες σε: 

 (1) Κράτος – µέλος της Ένωσης. 

 (2) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

 (3) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις που 
σχετίζονται µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας. 

 (4) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις  ανωτέρω περιπτώσεις 
της παρούσης παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 
µε την  Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες. 

3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συµπράξεις οικονοµικών φορέων δεν 
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.    
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Άρθρο 3ο 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 

1. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία πρέπει: 
 

 α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα – εταιρικά ή µη – που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 

β. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης 
κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα 

επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

   

 2. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται: 
 

  α. Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης. 

 

  β. Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα. 

 

  γ. Όσες περιέχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως 

συµπαιγνίας ή διαφθοράς. 

 

  δ. Όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές. 

 

 3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται: 
 

  α. Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

απαιτούµενα προσόντα.  

 

  β. Όσων η τιµή στο σύνολο ανά κατηγορίας υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχή όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 των 

Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού και, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν 

την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ήτοι 19.860,50€ για την 

κατηγορία «Όσπρια», 17.992,50€ για την κατηγορία «Ζυµαρικά» και 22.046,00 € 

για την κατηγορία «Ρύζι». 
 

 γ. Όσες αφορούν µέρος των κατηγοριών που ορίζει η διακήρυξη. Οι 
συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
κατηγοριών ή µέρος αυτών, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών κάθε 
κατηγορίας και της ποσότητας των ειδών. Υποχρεούνται επίσης να καλύπτουν 
τις απαιτήσεις (τεχνικές προδιαγραφές) για όλα τα είδη. 
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 4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισµένο 

φάκελο.  

 

5. Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες 
ενδείξεις: 

  

 α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα). 

 

 β. Την επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής (∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ).  

 

 γ. Τον τίτλο της σύµβασης. 

 

 δ. Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 

υποβολής προσφορών). 

 

 ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 
  6. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων 
φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
  α. Φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 
οποίος πρέπει να περιέχει: 
 

(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, µε ηµεροµηνία 
έκδοσης έως τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την υποβολή τους, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 και στην παρ. 12 του 
άρθρου 80 του Ν.4412/16, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 
προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
 (2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως το 
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Το 
ΤΕΥ∆ υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για την υπογραφή του ΤΕΥ∆ 
ισχύουν τα οριζόµενα του άρθρου 79Α του Ν.4412/16, όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 107, παρ 13 του Ν. 4497/17. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα 
θεωρείται ο νόµιµος εκπρόσωπος όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή της 
αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 
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 β. Φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει 
να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Γ» της ∆ιακήρυξης και πιο συγκεκριµένα θα πρέπει οπωσδήποτε 
να περιέχει, επί ποινή απόρριψης: 
   
 (1) Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης από την 
αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε το Π∆ 79/07 (ΦΕΚ Α’95/2007) και την υπ’αρίθµ. 
Υ1γ/Γ.Π./ οικ.96967/8-10-12 Απόφαση του Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β’2718/2012). Σε 
περίπτωση που ο συµµετέχων δε διαθέτει εγκαταστάσεις που υπάγονται στο 
Άρθρο 3 του ανωτέρω Π.∆. και του Άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) 853/2004, θα 
προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν εκτελεί 
εργασίες που υπόκεινται στα ανωτέρω Άρθρα. 
 
 (2) Αντίγραφο Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή IFS Food ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο 
Πρότυπο βασισµένο στις Αρχές του HACCP. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να 
αφορά στην παραγωγή, παρασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνηση ή/και 
εµπορία των προϊόντων, να έχει εκδοθεί από φορέα   πιστοποιηµένο   από  το  
Εθνικό  Σύστηµα  ∆ιαπίστευσης  (Ε.ΣΥ.∆.)  ή   άλλο  ευρωπαϊκό οργανισµό 
διαπιστεύσεων χώρας-µέλους της Ε.Ε., να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστηµα 
διενέργειας του διαγωνισµού και σε περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, ο προµηθευτής θα υποχρεούται, επί ποινή έκπτωσης, για την 
ανανέωση της ισχύος του. 
 
 (3) Υπεύθυνη ∆ήλωση (από την εταιρεία που καταθέτει την 
προσφορά ή σε περίπτωση µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών από 
συνεργαζόµενη εταιρεία, από την συνεργαζόµενη εταιρεία), όπου βεβαιώνεται ότι 
η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε οχήµατα αυτοδύναµου ψύξεως ή κλειστού 
τύπου, τα οποία θα είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήµατος 
από Υγειονοµικής πλευράς η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις 
∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών, καθώς και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήµατος 
Μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για το 
κάθε όχηµα που θα χρησιµοποιεί για τη µεταφορά των ειδών. Σε περίπτωση 
µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών από συνεργαζόµενη εταιρεία, επιπλέον των 
ανωτέρω, υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία της συνεργαζόµενης εταιρείας 
(υπογεγγραµένη από τον οικονοµικό φορέα που καταθέτει την προσφορά).   
 
 (4) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν 
αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων που αφορούν στην παραγωγική 
διαδικασία ή/και εµπορία του προϊόντος, θα ενηµερώνουν την Υπηρεσία τριάντα 
(30) ηµέρες πριν την αλλαγή. Επισηµαίνεται ότι, αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 
θα προβαίνει στον υγειονοµικό έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων και σε 
περίπτωση που αυτές κριθούν µη αποδεκτές, ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος µε όλες τις προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 συνέπειες. 
 
 (5) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν 
την ελεύθερη πρόσβαση των αρµοδίων οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους 
για έλεγχο, παρέχοντας κάθε διευκόλυνση-διευκρίνηση που αφορά στο τελικό 
προϊόν και όλη την παραγωγική διαδικασία από την προµήθεια των πρώτων υλών 
έως την τελική διάθεση του. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση των όρων της 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



Β-7 

 

Σύµβασης, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη διαχείριση της ασφάλειας των 
τροφίµων. 
 
 (6) Επιπλέον των ανωτέρω, οι συµµετέχοντες, αναλόγως της 
ιδιότητάς τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
 α. Οι συµµετέχοντες που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού 
(εργοστάσια ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας προϊόντων), Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την 
οποία: 
 
 1/ Θα βεβαιώνουν ότι η Επιχείρησή τους είναι 
καταχωρηµένη στους Εθνικούς Καταλόγους Εγκεκριµένων Εγκαταστάσεων του 
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους 
Καταλόγους των χωρών της Ε.Ε. και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή 
ανάκλησης της έγκρισής της. 
 
 2/ Θα δηλώνουν τον αριθµό έγκρισης της Επιχείρησης 
που αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού κατά τα προβλεπόµενα στα Άρθρα 6 
και 8 του Π∆ 79/07. 
 
 β. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που έχουν την ιδιότητα 
του εµπόρου: 
 
 1/ Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα πλήρη 
στοιχεία των συνεργαζόµενων προµηθευτών τους (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail 
επικοινωνίας), καθώς και την υποχρέωση ενηµέρωσης της Υπηρεσίας σε 
περίπτωση τροποποίησης των δηλουµένων στοιχείων ή προµηθευτών, τριάντα 
(30) ηµέρες πριν την οποιαδήποτε διαφοροποίηση. 
 
 2/ Υπεύθυνη ∆ήλωση των εµπόρων και των παραγωγών 
που συνεργάζονται, µόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, µε την οποία: 
 
 α. Θα βεβαιώνουν ότι η Επιχείρησή τους είναι 
καταχωρηµένη στους Εθνικούς Καταλόγους εγκεκριµένων εγκαταστάσεων του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους Καταλόγους 
των χωρών της Ε.Ε. και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης 
της έγκρισής της. 
 
 β. Θα δηλώνουν τον αριθµό έγκρισης της Επιχείρησης 
που αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού κατά τα προβλεπόµενα στα Άρθρα 6 
και 8 του Π∆79/07. 
 
 γ. Θα βεβαιώνουν ότι θα προµηθεύουν το 
συγκεκριµένο προµηθευτή µε τα είδη σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του 
διαγωνισµού, για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 
 
 δ. Θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη 
πρόσβαση των αρµοδίων οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, 
παρέχοντας κάθε διευκόλυνση-διευκρίνηση που αφορά στο τελικό προϊόν και όλη 
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την παραγωγική διαδικασία από την προµήθεια των πρώτων υλών έως την τελική 
διάθεση του. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση των όρων της Σύµβασης, την 
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίµων. 
 
 3/ Έγγραφο των εµπόρων και των παραγωγών που 
συνεργάζονται, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εκτός της Ελληνικής 
Επικράτειας, µε το οποίο θα βεβαιώνουν ότι θα προµηθεύουν το συγκεκριµένο 
προµηθευτή µε τα είδη σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισµού, 
για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης. 
 
 (7) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται η χώρα 
προέλευσης των προσφερόµενων ειδών. 
 
 (8) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται συµµόρφωση 
προς όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο 
Παράρτηµα «Γ» της διακήρυξης και προς όλους τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
 
  γ. Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συµπληρώνοντας τα κάτωθι, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της 
Προσθήκης «2», του παρόντος Παραρτήµατος: 
 

 (1) Την προσφερόµενη συνολική τιµή σε ευρώ ανά κατηγορία, η 
οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες 
κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπρόσθετα, όλα τα έξοδα 
παράδοσης, µεταφοράς του υπό προµήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί 
στον προµηθευτή από την Υπηρεσία επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Επισηµαίνεται 
ότι η προσφερθείσα τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. 
 
   (2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό 
προµήθεια είδη. 
 
   (3) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 

Άρθρο 4ο  
Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 
  1. Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
 
   α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του 
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύµβασης.  
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   β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
 
   γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. 
 
   δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, 
εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της 
σύµβασης.  
 
   ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 
73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων.  
 
   στ. Υπό αίρεση. 
 
   ζ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται 
από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης 
προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.  
    

  η. Της οποίας η τιµή κατ’ είδος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 

αναθέτουσας αρχής ανά κατηγορίας για τα είδος µε Α/Α 4  όπως περιγράφεται στο 

Άρθρο 1 των Ειδικών Όρων του ∆ιαγωνισµού και, όπως καθορίσθηκε και 
τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. 

 
Άρθρο 5ο 

Ισχύς Προσφορών 
 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν 
ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4412/16. 
 
  2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
  3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
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της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
 
  4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι 
οποίες αφορούν στον ∆ιαγωνισµό. 
 

Άρθρο 6ο 

Ενστάσεις  
 

 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής. Ενστάσεις 
που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την 
προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16. 
 
 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
Άρθρο 7ο 

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 
 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µία (1) δηµόσια 
συνεδρίαση (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται ο 
κυρίως φάκελος της προσφοράς, όπου περιλαµβάνονται τα ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής, η Τεχνική και η Οικονοµική Προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει 
κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της δηµόσιας 
συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει 
πρακτικό.  
 

2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος «ΙΙ», Β του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆). 
 
 3. Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται µαζί 
µε το φάκελο του ∆ιαγωνισµού στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας για την 
έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής (Απόφαση 
Προσωρινού Αναδόχου), µε την οποία ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος 
και η οποία αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 4. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (ή τηλεοµοιοτυπίας - fax), αυθηµερόν σε όλους τους συµµετέχοντες 
και µετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης 
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ενστάσεων, ο υποψήφιος ανάδοχος  προσκοµίζει εντός πέντε (5) ηµερών τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης [ήτοι εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της Απόφασης Προσωρινού Αναδόχου]. 
  

Άρθρο 8ο 

Κατάρτιση και Υποβολή ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
 

 1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης , επί ποινή απόρριψης, 
είναι τα κάτωθι: 
 
  α. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, 
τις πράξεις ορισµού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου-Μελών για τις Α.Ε., καθώς επίσης το παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 
  β. Απόσπασµα του ποινικού µητρώου των υπόχρεων προσώπων ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους – µέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας µε ηµεροµηνία έκδοσης έως 
τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή τους, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16. ∆ηλαδή, απαιτείται η κατάθεση 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου: 
     
  1/ Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
  
  2/ Για τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.). 
     
  3/ Για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισµών. 
 
  γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (για τις εισφορές κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) οι οποίες θα είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, µε αντικείµενο τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. 

 δ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΣΕΠΕ), από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που (τυχόν) έχουν  εκδοθεί σε βάρος 
του προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς ή εάν µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των υπόψη δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο 
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-
ΣΕΠΕ, προσκοµίζεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του 
υποψηφίου αναδόχου περί µη έκδοσης πράξεων επιβολής προστίµου  εις βάρος 
του, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
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Άρθρο 9ο 

Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύµβασης 
 
 1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, [η οποία θα ενισχυθεί µε ένα 
(1) επιπλέον µέλος ο οποίος θα είναι Αξκός Υγειονοµικού], προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες: 
 
 α. Εξέταση των εγκαταστάσεων του µειοδότη (συµπεριλαµβανοµένων 
και των συνεργαζόµενων προµηθευτών του µειοδότη ή ορισµένων εξ΄ αυτών 
(δειγµατοληπτικά), κατά την κρίση της Επιτροπής, εκτός αυτών των οποίων οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής είναι εκτός Ελλάδας) που έχει προσκοµίσει πλήρη και 
ορθά δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνική προσφορά, µε επιτόπιες επισκέψεις, 
για τη διαπίστωση των πραγµατικών δυνατοτήτων παραγωγής, την εξέταση των 
Πρώτων και Βοηθητικών Υλών, καθώς και την υγειονοµική καταλληλότητα στο 
χώρο των Αποθηκών και των Οχηµάτων µεταφοράς των ειδών. Σε περίπτωση 
ακαταλληλότητας τουλάχιστον µιας εκ των παραπάνω εγκαταστάσεων ή 
αδυναµίας υπογραφής σύµβασης από την πλευρά του µειοδότη, η ανωτέρω 
διαδικασία θα διενεργείται στον αµέσως επόµενο µειοδότη, έως την 
υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
 
 β. Σύνταξη Έκθεσης µε τις διαπιστώσεις και τη σχετική βαθµολογία, ως 
το υπόδειγµα της Προσθήκες «4» και «5» του παρόντος Παραρτήµατος, µε τις 
διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και τη σχετική βαθµολογία, λαµβάνοντας υπόψη και 
τα καθοριζόµενα στην υπ΄ αρίθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.9697/8-10-12 Απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2718/2012). ∆ιευκρινίζεται ότι το επίπεδο για να 
χαρακτηρισθεί µια εταιρεία ως αποδεκτή, είναι τα 650 µόρια. 

 
2. Με την προσκόµιση από τον υποψήφιο ανάδοχο των ως άνω 

δικαιολογητικών και εφόσον εκπληρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε 
Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης (κατόπιν εξέτασης των εγκαταστάσεων του 
µειοδότη), εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες πλην του 
προσωρινού αναδόχου, για τυχόν άσκηση ένστασης κατά της απόφασης. 
 
 3. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης 
ένστασης ή την έκδοση απόφασης της Μονάδας επ’ αυτής, η κατακυρωτική 
απόφαση γνωστοποιείται στον ανάδοχο ο οποίος και προσκαλείται για την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
 4. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος «∆» της διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο 
κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 
 
 5. Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ 
ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και από κάθε δικαίωµα 
πoυ απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16 
συνέπειες, µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από 
γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση ακολουθείται η 
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διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 
 

 6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, θα εφαρµοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά µε τις 
γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και 
θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
Άρθρο 10ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 

 1. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13) 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα 
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

  
 2. Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια των 
ειδών παρ. 1 της παρούσας ∆ιακήρυξης, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, 
χωρίς ΦΠΑ, ακόµη και στην περίπτωση που το συµβατικό τίµηµα δεν υπερβαίνει 
τελικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 
παράδοσης των ειδών κατά δύο (2) µήνες τουλάχιστον. 

 
 3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό, τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει 
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
 4. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
παρατίθεται στην Προσθήκη «3» της παρούσας. 

 
Άρθρο 11ο 

Χρόνος Παράδοσης 
 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται για την παράδοση των ειδών εντός 
24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης), 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



Β-14 

 

ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός 
δύναται να παραταθεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της Μονάδας, κατά 24 επιπλέον 
ώρες. 

 
2. Οι εκάστοτε παραγγελίες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των Μονάδων, λαµβανοµένων υπόψη και ετέρων παραγόντων, όπως είναι η 
εποχικότητα, οι περίοδοι εορτών και νηστείας κλπ. 

 
Άρθρο 12ο 

Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 
      

1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα του οικονοµικού 
φορέα είτε στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας, είτε στην Λέσχη Αξκών, σε χώρο που 
θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
(από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή). Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να ζητηθεί 
η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες.  

 
2. Η οριστική παραλαβή τους των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια 

Όργανα της κάθε Μονάδας, παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου και κατόπιν σχετικού 
ελέγχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις: 
 
 α. Το προσωπικό του προµηθευτή θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση 
από το γραφείο Ασφάλειας για την είσοδό του στις Μονάδες, να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του Οργάνων της 
Υπηρεσίας και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας των 
Μονάδων. 
 
 β. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως 
ότι δε θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ, εξάρτηση από την 
ΠΑ και ότι θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων.  
 
 γ. Σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 
 

Άρθρο 13ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

1. Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας. Ειδικότερα: 
 
 α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το τµήµα 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΟΥ ΑΒ ∆εκέλειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και διαδικασίες, συγκεντρωτικά για τα τιµολόγια κάθε µήνα, για τις 
ποσότητες που παραδόθηκαν, µε βάση τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, υπό τον 
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή 
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περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα. 

 β. Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ηµέρες, υπολογιζόµενων από 
την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονοµικό φορέα και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών 
ειδών. 

 γ. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των 
εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το 
πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν 
λόγω έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε 
την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 

    

   δ. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

 

   1/ Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.  

 

 2/ Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση 
λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 

 
   ε. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή.  
 
   στ. Ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις 
(0,13468%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   (1) Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
   (2) Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
0,00042% (0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθµ 
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α. 
 
   (3) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ) 
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
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   (4) Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 
της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
 ζ. Oι κρατήσεις υπολογίζονται στην συνολική καθαρή συµβατική αξία 
και παρακρατούνται εφάπαξ κατά την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου. 
 
   η. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου 
Εισοδήµατος (ΦΕ) ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4254/2014. 
 
 θ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 
Επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο 
οικονοµικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα θέµατα 
κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 

 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: 
 
 α. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαµβανοµένων ειδών 
από τα αρµόδια Όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τον Κ.Τ.Π.. 
   
 β. Τιµολόγιο πώλησης αγαθών, εκδοθέν από τον οικονοµικό φορέα µε 
ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. 
 
 γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας (για τις 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
   
 δ. Λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά (ενδεικτικά έλεγχοι από το 
Χηµείο, σε περίπτωση που ζητηθεί από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος). 

 
Άρθρο 14ο 

Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα 
 
  1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον 
προµηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
   
 α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 
 
 1/ Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών – ελλείψεις προϊόντων. 
 
 2/ Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων. 
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 3/ Άρνησης αντικατάστασης προϊόντων τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης, ή χρονικής καθυστέρησης πέραν των είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών στην αντικατάσταση αυτών. 
 
 4/ Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας. 
 
 5/ Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος, τόσο 
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 
 
 6/ Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, 
 

επιβάλλεται 
 
       ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο  1.000,00€. 
 
       ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο  1.500,00€. 
 
       ▬ Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο   2.000,00€. 
 
       ▬ Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
   β. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία 
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (µε τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν 
µόλυνση κλπ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΚΤΠ και στις διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας, επιβάλλεται: 
 
 1/ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 
5.000,00). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και 
στο ΓΕΑ/∆ΥΓ, ενώ διακόπτεται η προµήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα και έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας αυτών των ενεργειών µε ανάλογο αποδεικτικό από τον 
προµηθευτή. Για το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η Υπηρεσία µπορεί να 
προµηθεύεται τα απαιτούµενα προϊόντα από άλλον προµηθευτή.  
 
 2/ Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών 
ειδών και παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 
4412/16). 
 
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονοµικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
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αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία , εντός 
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν. 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 

 5. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 15ο  

∆ιενέργεια Ελέγχων – ∆ειγµατοληπτικών Εξετάσεων 
 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας 
που είναι υπεύθυνα  για την παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών (µε συµµετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας 
Υγειονοµκού), δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 
του προµηθευτή (καθώς και των συνεργαζόµενων προµηθευτών/παραγωγών 
του), ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής – συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρµόδιας 
Επιτροπής της Υπηρεσίας, προκειµένου να ελέγχεται η υγειονοµική τους 
καταλληλότητα. 
 

3.  Επίσης, η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή 
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση 
ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο 
(όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
     
   α.  Μικροβιολογικό 
     
   β.  Χηµική Ανάλυση. 
   
  γ. Ιστολογική Εξέταση. 
 
  4. Το κόστος των δειγµάτων και των χηµικών αναλύσεων αυτών θα 
βαρύνει τον προµηθευτή, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. 
 
 5. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία Τροφίµων. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 6. Επισηµαίνεται ότι, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια των 
εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στο Άρθρο 214 του Ν.4412/16, περί 
«∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις». 
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Άρθρο 16ο 

Λοιπές ∆ιατάξεις   
 
 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
 2. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον οικονοµικό φορέα, εισπράττεται 
από όσα ο οικονοµικός φορέας λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο 
και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, 
εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο 
τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του ΜΤΑ που προέρχονται 
από ποινικές ρήτρες. 
 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 
 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης  
  ∆ιευθυντής 

Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
 
 

  
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆ 
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 
«4» Φύλλο Επιθεώρησης Βιοµηχανιών – τροφίµων – και φύλλο βαθµολογήσεως 
επιθεωρήσεως βιοµηχανιών – τροφίµων   
«5» Φύλλο επιθεωρήσεως αντιπροσώπων – µεταπωλητών και φύλλο 
βαθµολογήσεως επιθεωρήσεως αντιπροσώπων – µεταπωλητών
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) και 79Α του Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με άρθρο 

107 παρ. 13 του Ν.4497/17] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [77043] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΤΓΑ1010 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

- Τηλέφωνο: 2108191232 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dapdoy@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): - 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια Όσπριων-Ζυμαρικών-Ρυζιού προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ 

Δεκέλειας και 2
ου

 ΑΚΕ (CPV: 03212220-8, 15850000-9, 03211300-6) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 5 Φεβ 20 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
1
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
2
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

                                                 
1
  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

2
  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
3
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
4
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

                                                 
3
  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

4
  Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

�  
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
5
   

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                 
5
  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος 
Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

i. Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το 

ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 

των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
6
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
7
· 

2. δωροδοκία
8  9 

· 

3. απάτη
10

 · 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
11

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
12

 · 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
13

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
14

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
7
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
8
  Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
10

  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
11

  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
12

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωµατώθηκε µε το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
13

  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
14

  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
15 

Εάν ναι, αναφέρετε
16

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
18

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
19

: 

[……] 

�  

                                                 
15

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18

  Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
19

  Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
20

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
21

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
22

 

[……][……][……] 

                                                 
20

  Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 
δεύτερο εδάφιο). 
21

  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών 
κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής 
ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 
22

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Έχουν επιβληθεί κυρώσεις (µε τελεσίδικη 

και δεσµευτική ισχύ) του Σώµατος 

Επιθεωρήσεως Εργασίας στον οικονοµικό 

φορέα ή επιχείρηση ; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
23

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
24

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
25 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

                                                 
23

  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
24

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός 
ΕΕ 2016/7) 
25

  Άρθρο 73 παρ. 5. 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
26

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 
27

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

                                                 
26

  Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
27

  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης 
28

  Πρβλ άρθρο 48. 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
29

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                 
29

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 

α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα 

χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους 
αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία 

Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε∆, 

για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία 

από την αποστρατεία αυτών; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και 
Ειδικών όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και 
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που 

διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού 

∆ηµοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 

�  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

�  

ii. Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
30

, εκτός  εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
31

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

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

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 
Τροφοδοσίας 

 
 

                                                 
30

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
31

  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα:  
ΑΦΜ:       
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
 

 
 
 

………………….. 
Σφραγίδα Προµηθευτή 

 
 
Παρατηρήσεις: 

 
1. Η ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δηµοσίου ποσοστού 

0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4% (για υλικά), ποσά τα 
οποία θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 
 

2. Πλέον των ανωτέρω, ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά έξοδα: 
  
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης µορφής έξοδα ελέγχου – 
δοκιµών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται µέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική 
Παραλαβή των συµβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης. 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 5 Φεβ 20 

Α/Α 
Περιγραφή 
Είδους 

Κατηγορία 
Ειδών 

Ποσότητα  

σε κιλά 

Τιµή ανά ΜΜ 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ κατ’ 
είδος(€) 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ ανά 
κατηγορία 
ειδών 

Ολογράφως 
Συνολικής Αξίας 
χωρίς ΦΠΑ ανά 

κατηγορία 
ειδών 

 

1 

 
 

  
   

2 

 
  

 

3 

 
  

 

Σύνολο ανά κατηγορία χωρίς ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ (€)  

Σύνολο ανά κατηγορία µε ΦΠΑ (€)  
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  β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών ειδών ή 
καθυστερηµένων παραδόσεων. 
 

3. Ισχύς προσφοράς : Εκατόν Ογδόντα (180) ηµέρες.  
 
 
 
 
 

…………………….. 
Σφραγίδα Προµηθευτή 

 
 
 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 
Τροφοδοσίας 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 
   
   

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ).............................. 
Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………     
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………………    

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

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

 
-Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της 
εταιρείας ……………………………………….. ∆\νση 
…………………………………………………………. ΑΦΜ ........................................... για 
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό …………. σύµβασης, που 
υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης 
……/…. µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την ………………) προς 
κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) 
της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
- Η παρούσα εγγύησή ισχύει µέχρι την ................................... 

    -  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 
Τράπεζά µας. 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 

Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 
Τροφοδοσίας 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 5 Φεβ 20 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 

 
 
 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ____________________________________________________ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ______________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ____________________________________________ 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 α.________________________________________________________________ 
 β.________________________________________________________________ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ________________________________________(ολογράφως) 
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 α. (εκδίδουσα αρχή) _____________________(ηµεροµ. Έκδοσης)_____________ 
 β. ισχύς άδειας µέχρι ________________________________________________ 
   
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία__________________________________________ 
 β. Αστιατρική Υπηρεσία_______________________________________________ 
 γ. Άλλες αρχές (∆ηµόσιες – Στρατιωτικές)_________________________________ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 α._______________________________________________________(Πρόεδρος) 
 β.____________________________________________________________ 
 γ._____________________________________________________________ 
 δ.___________________________________________________________(µέλη) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________________ 
∆ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________________ 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
Στην επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει υποχρεωτικά και  Υγειονοµικός Αξκος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 5 Φεβ 20 
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πηγές µολύνσεως     
έξω από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επιθεωρήστε σε µια λογική ακτίνα 
περίπου 250 µέτρων από τις κύριες 
εγκαταστάσεις για: 
•Καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνη 

  

•Βιοµηχανίες που µολύνουν   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Μετεωρολογικές καταστάσεις που 
µολύνουν το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Περίφραξη αυλής   

2. Υγιεινή της αυλής        
της εγκατάστασης. 

•Μέγεθος της αυλής   
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   
•Καθαριότητα της αυλής   
•Προστασία κατά εντόµων   
•Καταπολέµηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

   3. ∆άπεδα,  Πατώµατα    
       και Οροφές 

•Λεία τοιχώµατα   
•Ρωγµές   
•Καθαριότητα   
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 
και    απολυµάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάµενα έντοµα   
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αυτοµατισµός στις πόρτες   
•Μέσα καθαρισµού   
•Χρήση ανεπεξέργαστου αµιάντου   
•Σχετικές επιγραφές και σήµατα   

4. Αερισµός •Επάρκεια µηχανικού φυσικού αερισµού   
•Φίλτρα   
•Κλιµατισµός   

5. Φωτισµός 
•Καταλληλότητα φωτισµού   
•Επάρκεια φυσικού φωτισµού   
•Επάρκεια τεχνητού φωτισµού   
   

6. Παροχή νερού 
•Προέλευση νερού   
•Ποσιµότητα   
•Κρύο νερό   
•Ζεστό νερό   
•Μορφή επεξεργασίας   
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 
7. Τουαλέτες 

•Αριθµός διαθεσίµων – τύποι   
•∆άπεδα – τοιχώµατα   
•Στεγνωτήρια χεριών   
•Εξαερισµός   
•Καθρέπτες   
•Φωτισµός   
•Απολύµανση και καθαριότητα   
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανοµή.   
•Σαπούνι   
•Χαρτί τουαλέτας   
•Επικοινωνία µε τους χώρους W.C.   
•Ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος    
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   
•Επιγραφές και σήµατα   

8. Αποχέτευση 
•Έλεγχος για ανοικτά σηµεία στο σύστηµα    
   αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   
•Επάρκεια λειτουργίας   
•Βιολογικός καθαρισµός   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
9. Επάρκεια 
    εξοπλισµού 

•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο  
 σύµφωνα µε την αλυσίδα παραγωγής 
 ( καθυστερήσεις) 

  

•Επιφάνεια εργασίας – τύπος   
•Όργανα ελέγχου   

 
10. Συντήρηση 
     εξοπλισµού 

•Περιοδική συντήρηση   
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών   
•Ικανότητα αντικατάστασης ανταλλακτικών 
ή   
 µηχανηµάτων 

  

11. Συχνότητα και 
επάρκεια 
καθαριότητας και 
απολυµάνσεως 
µηχανηµάτων 

•Συχνότητα    
•Αποτελεσµατικότητα   
•Μέθοδοι   
   

12. Εκσυγχρονισµός 
      µηχανηµάτων 

•Χρησιµοποίηση συγχρόνων µηχανηµάτων   
•Πρόγραµµα για µελλοντικό εκσυγχρονισµό   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 
13. Αποθήκες  
      πρώτων υλών 

•∆υνατότητα   
•∆άπεδο –τοιχώµατα-οροφές   
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   
•Αερισµός   
•Φωτισµός   

 

14. Αποθήκες για τα  

  τελικά  προϊόντα 

•Συχνότητα και επάρκεια  
   καθαριότητας και  απολυµάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αποθήκευση   
•Θερµοκρασία   
•Υγρασία   
•Όργανα µέτρησης υγρασίας   
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•Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας   

15. Προέλευση 
      πρώτων υλών 

•∆ιαχωρισµός των καθαρών και µη χώρων   
•Ταυτότητα πρώτων υλών   

16. Επιθεώρηση των 
     πρώτων υλών κατά 
     την διάρκεια της 
     παραγωγής 
(αλυσίδα παραγωγής) 

•Συχνότητα   
•Αριθµός δειγµάτων που στέλνονται για 
   εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   
   

 
17. Εργαστηριακές 
     εγκαταστάσεις και 
     υποστήριξη 

•Επάρκεια του χρησιµοποιουµένου 
   εργαστηρίου 

  

•Όργανα   
•Επιστηµονικό προσωπικό    
•Τεχνικό προσωπικό   

 
18. Υγιεινή 
      προσωπικού 

•Επάρκεια   
•Κατάσταση υγείας προσωπικού   
•Προσωπική υγιεινή   
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού  
  εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών  
 πλυσίµατος. 

  

•Προστατευτικός ιµατισµός.   
•Καθαριότητα ιµατισµού.   
•Απολυµαντικά µέσα χειρών   
•Αυτοµατισµοί απολυµάνσεως   

 
19. Μέσα  
      µεταφοράς 

•Επάρκεια του δικτύου µεταφορών    
•Συχνότητα καθαριότητας – απολύµανσης   
•Μεταφορική ικανότητα   
•Αριθµός ψυκτικών µηχανηµάτων   
• ∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας –  
  υγρασίας χώρου µεταφοράς  

  

 
20. Ικανότητα  
ηµερήσιας παραγωγής 

•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις  
  εγκαταστάσεις 
  α. τεµάχια σε 24 ώρες 
  β. τεµάχια σε 12 ώρες 

  

 
21. Γενικές  
     Παρατηρήσεις 

•Προηγούµενες αποδόσεις   
•Θέσεις της βιοµηχανίας   
•Βιωσιµότητα   
•Επάρκεια εργατικού δυναµικού   
•Εµπειρία   
•Επίβλεψη και διοίκηση   
•Αντιπυρικά µέτρα   
•Ασφάλεια προσωπικού   
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών   

•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των 
επιτροπών, από την συνδροµή του 
οποίου εξαρτάται η εµπρόθεσµη, άρτια 
και συµφέρουσα για την Υπηρεσία 
εκτέλεση των προµηθειών. 
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Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται: __________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Παρατηρήσεις:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Γενικά σχόλια και συστάσεις : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________  

 
 

                 (Ηµεροµηνία)                  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη  

«ουδέν». 
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ΦΥΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_________________________________________________ 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  __________________________________________________________ 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ__________________________________________ 
 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 Πηγές µολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ   
2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

          ΚΤΙΡΙΑ 

3 ∆άπεδα – τοιχώµατα 15 Χ   
4 Αερισµός   6 Χ   
5 Φωτισµός   6 Χ   
6 Νερό 10 Χ   
7 Τουαλέτες 10 Χ   
8 Αποχέτευση   8 Χ   

          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

9 Επάρκεια 18 Χ   
10 Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού 12 Χ   
11 Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 

απολυµάνσεως των µηχανηµάτων 
11 Χ 

  

12 Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού 11 Χ   
          ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

13 Αποθήκες για πρώτες ύλες 20 Χ   
14 Αποθήκες για τελικά προϊόντα 14 Χ   
15 Προέλευση πρώτων υλών   5 Χ   
16 Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής 34 Χ   
17 Εργαστηριακές εξετάσεις και υποστήριξη 33 Χ   
18 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   
19 Μέσα µεταφοράς 16 Χ   
20 Ηµερήσια ικανότητα παραγωγής 11 Χ   
21 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   

               Συνολική βαθµολογία σε µόρια  
 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Όταν ένα θέµα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθµός 
2. Αυτό θα εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθµό µονάδων στο φύλλο επιθεώρησης. 
  
           

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
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ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 Η κλίµακα βαθµολογήσεως για κάθε παράµετρο είναι χωρισµένη σε 
τέσσερις βαθµίδες ως ακολούθως : 
 0 = µη αποδεκτό 
 1 = ανεπιθύµητο αλλά αποδεκτό 
 2 = αποδεκτό 
 3 = πολύ αποδεκτό 

 Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθµολόγηση 

Βαθµός 3 Πολύ αποδεκτό   – Υποδειγµατική εγκατάσταση 
      – Εξοπλισµός άρτιος – πρακτική εργασίας 
      – ∆εν αναµένονται σφάλµατα 
      – Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθµός 2 Αποδεκτό   – Ικανοποιητική εγκατάσταση 
      – Ικανοποιητική Υγιεινή 
      – Πρακτική εργασίας 
      – Σύγχρονος εξοπλισµός 
      – Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθµός 1 Ανεπιθύµητο   – Γενικό επίπεδο 
                      Αλλά αποδεκτό  – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ. 

– αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά 
δεν  είναι απειλή για την αξιοπιστία της 
ποιότητας του προϊόντος.  

 
Βαθµός 0  Μη αποδεκτό   – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ µε σοβαρές ατέλειες 

– Η αξιοπιστία της ποιότητας του 
προϊόντος θα έµπαινε σε αµφισβήτηση. 
 

 Η απόδοση του βαθµού 0 (µηδέν) σε µία από τις παραµέτρους κάνει 
την εγκατάσταση ή βιοµηχανία µη αποδεκτή µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες 
βελτιώσεις. 
 Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συµπληρώσει  το φύλλο 
επιθεωρήσεως Βιοµηχανιών – Τροφίµων µε την κατάλληλη βαθµολογία αναλυτικά 
για κάθε αντικείµενο θέµατος.  
 Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθµό) θα 
µεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθµολογήσεως προκειµένου µετά τον 
πολλαπλασιασµό τους µε τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική 
βαθµολογία. 

Το βαθµολογικό σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε ο  υψηλότερος 
δυνατός βαθµός των µορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως 
αποδεκτή µια βιοµηχανία είναι τα 650 µόρια (65%). 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



Β-5-1 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “5” 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 
 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 
 
 
ΟΝΟΜΑ_________________________________________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________ΤΗΛ_________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________ 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ________________________________________(ολογράφως) 
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 α. (εκδίδουσα αρχή)_____________________(ηµεροµ. Έκδοσης)_____________ 
 β. ισχύς άδειας µέχρι ________________________________________________ 
 
  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία__________________________________________ 
 β. Αστιατρική Υπηρεσία_______________________________________________ 
 γ. Άλλες αρχές (∆ηµόσιες – Στρατιωτικές)_________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 α._______________________________________________________(Πρόεδρος) 
 β._____________________________________________________________ 
 γ._____________________________________________________________ 
 δ.___________________________________________________________(µέλη) 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________________ 
∆ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________________ 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Στην επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει υποχρεωτικά και  Υγειονοµικός Αξκος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
& ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
  5 Φεβ 20 
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ΘΕΜΑΤΑ  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
1. Πηγές µολύνσεως     
έξω από τις 
εγκαταστάσεις. 

Επιθεωρήστε σε µια λογική ακτίνα 
περίπου 250 µέτρων από τις κύριες 
εγκαταστάσεις για: 
•Καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνη 

  

•Βιοµηχανίες που µολύνουν   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Μετεωρολογικές καταστάσεις που 
µολύνουν το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Περίφραξη αυλής   

 
2. Υγιεινή της αυλής        
της εγκατάστασης. 

•Μέγεθος της αυλής   
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   
•Λιµνάζοντα νερά   
•Ανοικτές αποχετεύσεις   
•Ακάλυπτα σκουπίδια   
•Καθαριότητα της αυλής   
•Προστασία κατά εντόµων   
•Καταπολέµηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

 
3. ∆άπεδα,  Πατώµατα και 
Οροφές 

•Λεία τοιχώµατα   
•Ρωγµές   
•Καθαριότητα   
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 
και    απολυµάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάµενα έντοµα   
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αυτοµατισµός στις πόρτες   
•Μέσα καθαρισµού   
•Χρήση ανεπεξέργαστου αµιάντου   
•Σχετικές επιγραφές και σήµατα   

 
4. Αερισµός 

•Επάρκεια µηχανικού φυσικού αερισµού   
•Φίλτρα   
•Κλιµατισµός   

5. Φωτισµός 

•Καταλληλότητα φωτισµού   
•Επάρκεια φυσικού φωτισµού   
•Επάρκεια τεχνητού φωτισµού   
   

6. Παροχή νερού 

•Προέλευση νερού   
•Ποσιµότητα   
•Κρύο νερό   
•Ζεστό νερό   
•Μορφή επεξεργασίας   
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Α/Α 
ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ 

 
7. Τουαλέτες 

•Αριθµός διαθεσίµων – τύποι   
•∆άπεδα – τοιχώµατα   
•Στεγνωτήρια χεριών   
•Εξαερισµός   
•Καθρέπτες   
•Φωτισµός   
•Απολύµανση και καθαριότητα   
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανοµή.   
•Σαπούνι   
•Χαρτί τουαλέτας   
•Επικοινωνία µε τους χώρους W.C.   
•Ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος    
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   
•Επιγραφές και σήµατα   

8. Αποχέτευση 

•Έλεγχος για ανοικτά σηµεία στο σύστηµα    
   αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   
•Επάρκεια λειτουργίας   
•Βιολογικός καθαρισµός   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
9. Επάρκεια εξοπλισµού 

•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο  
 σύµφωνα µε την αλυσίδα παραγωγής 
 ( καθυστερήσεις) 

  

•Επιφάνεια εργασίας – τύπος   
•Όργανα ελέγχου   

10.Συντήρηση εξοπλισµού 

•Περιοδική συντήρηση   
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών   
•Ικανότητα αντικατάστασης ανταλλακτικών 
ή   
 µηχανηµάτων 

  

11.Συχνότητα και επάρκεια 
καθαριότητας και 
απολυµάνσεως 
µηχανηµάτων 

•Συχνότητα    
•Αποτελεσµατικότητα   
•Μέθοδοι   
   

12. Εκσυγχρονισµός 
      µηχανηµάτων 

•Χρησιµοποίηση συγχρόνων µηχανηµάτων   
•Πρόγραµµα για µελλοντικό εκσυγχρονισµό   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

 
13. Αποθήκες πρώτων 
υλών 

•∆υνατότητα   
•∆άπεδο –τοιχώµατα-οροφές   
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   
•Αερισµός   
•Φωτισµός   

14. Αποθήκες για τα 
      τελικά  προϊόντα 

•Συχνότητα και επάρκεια  
   καθαριότητας και  απολυµάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   
•Αποθήκευση   
•Θερµοκρασία   
•Υγρασία   
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•Όργανα µέτρησης υγρασίας   
•Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας   

15. Προέλευση πρώτων 
      υλών 

•∆ιαχωρισµός των καθαρών και µη 
χώρων 

  

•Ταυτότητα πρώτων υλών   

16.Επιθεώρηση των     
πρώτων υλών κατά την 
διάρκεια της παραγωγής 
(αλυσίδα παραγωγής) 

•Συχνότητα   
•Αριθµός δειγµάτων που στέλνονται για 
   εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   
   

 
17.Εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις και 
υποστήριξη 

•Επάρκεια του χρησιµοποιουµένου 
   εργαστηρίου 

  

•Όργανα   
•Επιστηµονικό προσωπικό    
•Τεχνικό προσωπικό   

 
18. Υγιεινή προσωπικού 

•Επάρκεια   
•Κατάσταση υγείας προσωπικού   
•Προσωπική υγιεινή   
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού  
  εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών  
 πλυσίµατος. 

  

•Προστατευτικός ιµατισµός.   
•Καθαριότητα ιµατισµού.   
•Απολυµαντικά µέσα χειρών   
•Αυτοµατισµοί απολυµάνσεως   

 
19. Μέσα µεταφοράς 

•Επάρκεια του δικτύου µεταφορών    
•Συχνότητα καθαριότητας – 
απολύµανσης 

  

•Μεταφορική ικανότητα   
•Αριθµός ψυκτικών µηχανηµάτων   
• ∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας –  
  υγρασίας χώρου µεταφοράς  

  

 
20. Ικανότητα ηµερήσιας 
παραγωγής 

•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις  
  εγκαταστάσεις 
  α. τεµάχια σε 24 ώρες 
  β. τεµάχια σε 12 ώρες 

  

21.Γενικές Παρατηρήσεις 

•Προηγούµενες αποδόσεις   
•Θέσεις της βιοµηχανίας   
•Βιωσιµότητα   
•Επάρκεια εργατικού δυναµικού   
•Εµπειρία   
•Επίβλεψη και διοίκηση   
•Αντιπυρικά µέτρα   
•Ασφάλεια προσωπικού   
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών   
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των 
επιτροπών, από την συνδροµή του 
οποίου εξαρτάται η εµπρόθεσµη, άρτια 
και συµφέρουσα για την Υπηρεσία 
εκτέλεση των προµηθειών. 

  

 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



Β-5-5 
 

 

 

Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Παρατηρήσεις______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________  

 

Γενικά σχόλια και συστάσεις  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

                            (Ηµεροµηνία)                  

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                      Ο                                                                                          ΤΑ 
              ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν». 

– Ελέγχονται οι παραγωγικές µονάδες που αντιπροσωπεύουν ή προµηθεύονται οι αντιπρόσωποι 
– µεταπωλητές τα αντίστοιχα προϊόντα και επισυνάπτονται τα αναλυτικά φύλλα επιθεώρησής των 
όπως καθορίζεται στο παράρτηµα «Α» για κάθε παραγωγική µονάδα ξεχωριστά. 
– Οι αντιπρόσωποι – µεταπωλητές θα απορρίπτονται για τα είδη που παράγουν παραγωγικές 
µονάδες που έχουν απορριφθεί. 
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ΦΥΛΛΟ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 

 
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ____________________________________________________ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ____________________________________________________________ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_____________________________________________ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  1 Πηγές µολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ   
  2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 12 Χ   

          ΚΤΙΡΙΑ 

  3 ∆άπεδα – τοιχώµατα 15 Χ   
  4 Αερισµός   6 Χ   
  5 Φωτισµός   6 Χ   
  6 Νερό 10 Χ   
  7 Τουαλέτες 10 Χ   
  8 Αποχέτευση   8 Χ   
          ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  9 Επάρκεια 34 Χ   
 10 Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού 35 Χ   
 11 Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 

απολυµάνσεως των µηχανηµάτων 
25 Χ 

  

 12 Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού 11 Χ   
          ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  

 13 Αποθήκες  64 Χ   
 14 Υγιεινή προσωπικού 60 Χ   
 15 Μέσα µεταφοράς 16 Χ   
 16 Γενικές παρατηρήσεις 11 Χ   
               Συνολική βαθµολογία σε µόρια  

 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Όταν ένα θέµα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθµός 2. Αυτό 
θα εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθµό µονάδων στο φύλλο επιθεώρησης. 
 
  
           

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                        Ο                                                                    ΤΑ 
                  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΜΕΛΗ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 Η κλίµακα βαθµολογήσεως για κάθε παράµετρο είναι χωρισµένη σε τέσσερις 
βαθµίδες ως ακολούθως : 
 0 = µη αποδεκτό 
 1 = ανεπιθύµητο αλλά αποδεκτό 
 2 = αποδεκτό 
 3 = πολύ αποδεκτό 
 
Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθµολόγηση 
 
Βαθµός 3 Πολύ αποδεκτό   – Υποδειγµατική εγκατάσταση 
      – Εξοπλισµός άρτιος – πρακτική εργασίας 
      – ∆εν αναµένονται σφάλµατα 
      – Εντύπωση αρίστη 
 
Βαθµός 2 Αποδεκτό   – Ικανοποιητική εγκατάσταση 
      – Ικανοποιητική Υγιεινή 
      – Πρακτική εργασίας 
      – Σύγχρονος εξοπλισµός 
      – Εντύπωση καλή – λίαν καλή 
 
Βαθµός 1 Ανεπιθύµητο   – Γενικό επίπεδο 
                        Αλλά αποδεκτό  – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ. 

– αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά δεν  
είναι απειλή για την αξιοπιστία της ποιότητας του 
προϊόντος.  

 
Βαθµός 0  Μη αποδεκτό   – Πρακτική εργασίας 
      – Εξοπλισµός κλπ µε σοβαρές ατέλειες 

– Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος θα 
έµπαινε σε αµφισβήτηση. 

 

 Η απόδοση του βαθµού 0 (µηδέν) σε µία από τις παραµέτρους κάνει την 
εγκατάσταση ή βιοµηχανία µη αποδεκτή µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις 
 Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συµπληρώσει  το φύλλο επιθεωρήσεως 
Βιοµηχανιών – Τροφίµων µε την κατάλληλη βαθµολογία αναλυτικά για κάθε αντικείµενο 
θέµατος.  
 Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθµό) θα 
µεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθµολογήσεως προκειµένου µετά τον πολλαπλασιασµό 
τους µε τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική βαθµολογία. 

Το βαθµολογικό σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε ο  υψηλότερος δυνατός 
βαθµός των µορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή µια 
βιοµηχανία είναι τα 650 µόρια (65%). 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου 
Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 
 

 

Τεχνική Προδιαγραφή για Όσπρια – Ζυµαρικά – Ρύζι 

1. Εισαγωγή  
1.1. Σκοπός  
1.1.1. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων 

της Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την προµήθεια οσπρίων, ζυµαρικών και ρυζιού.  
1.2. Ορισµοί  
1.2.1. Όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του ΚΤΠ:  
1.2.1.1. «Ως «∆ηµητριακοί καρποί» ή «∆ηµητριακά» νοούνται οι 

αποξηραθέντες ώριµοι καρποί οριοσµένων φυτών της οικογένειας των 
αγροστοειδών οι πρακτικά απαλλαγµένοι από κάθε πρόσµιξη ανόργανης ή 
οργανικής ύλης.  

1.2.1.2. «∆ηµητριακοί καρποί» που νοούνται και επιτρέπονται οι παρακάτω:  
1.2.1.2.1. α) Σίτος  
1.2.1.2.2. β) Αραβόσιτος  
1.2.1.2.3. γ) Σίκαλη  
1.2.1.2.4. δ) Βρώµη  
1.2.1.2.5. ε) Κριθάρι  
1.2.1.2.6. στ) Ρύζι»  
1.2.2. Όπως ορίζεται στο άρθρο 101 του ΚΤΠ:  
1.2.2.1. « «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαµβάνεται από την επεξεργασία των 

ώριµων καρπών του φυτού «Όρυζα» (ORYZA SATIVA) και διατίθεται στο  
εµπόριο µε τις παρακάτω µορφές:  
1.2.2.2. α) Ως αναποφλοίωτο (PADDY)  
1.2.2.3. β) Ως αποφλοιωµένο (CARED)  
1.2.2.4. γ) Ως κατεργασµένο (RIZ USINE) που διακρίνεται σε κατεργασµένο 

ως έχει και κατεργασµένο κατόπιν υγροθερµικής επεξεργασίας (PARBOILING) 
πριν από την αποφλοίωση και την παραπέρα επεξεργασία του.»  

1.2.3. Όπως ορίζονται στο άρθρο 115 του ΚΤΠ:  
1.2.3.1. « «Ζυµαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται 

από σιµιγδάλι ή άλευρο ολικής άλεσης µακαρονοποιίας από σκληρό σίτο και νερό, 
χωρίς ζύµη, και ξηραίνονται σε ειδικούς θαλάµους µε ελαφρά θέρµανση ή στον 
αέρα, χωρίς ψήσιµο.»  

1.3. Κωδικοί CPV  
1.3.1. 15850000- 9 Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά  
1.3.1.1. Ταλιατέλες  
1.3.1.2. Πένες  
1.3.1.3. Αστράκι, πεπονάκι, σουσαµάκι, κουσκουσέ  
1.3.1.4. Χυλοπίτες µε αυγά  
1.3.1.5. Χυλοπιτάκι χωρίς αυγά  
1.3.1.6. Μακαρόνια Νο 3  
1.3.1.7. Μακαρόνια Νο 6  
1.3.1.8. Μακαρόνια Νο 10  
1.3.1.9. Φιδές Τριµµένος  
1.3.1.10. Φιδές Φωλιά  
1.3.1.11. Βίδες  
1.3.1.12. Κριθαράκι Μέτριο  
1.3.1.13. Μακαρονάκι κοφτό µέτριο  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ & 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
  5 Φεβ 20 
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1.3.2. 1585000-1 ∆ιάφορα χρωµατιστά ζυµαρικά από σιµιγδάλι (µε 
προσθήκη φυσικών χρωστικών από λαχανικά: ντοµάτα, καρότο, σπανάκι, 
παντζάρι κ.λ.π.)  

1.3.3. 15851200-0 Μαγειρεµένα ζυµαρικά και κουσκούς  
1.3.4. 15851220-6 Παραγεµισµένα ζυµαρικά  
1.3.5. 15851230-9 Λαζάνια  
1.3.6. 15851250-5 Κουσκούς  
1.3.7. 03221210-1 Φασόλια  
1.3.8. 03211300-6 Ρύζι  
2. Απαιτήσεις Στρατιωτικής Υπηρεσίας  
2.1. Γενικά  
2.1.1. Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας και η 

ηµεροµηνία παράδοσης τους θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου της 
διατηρησιµότητας τους (Προϊόντα πρόσφατης παραγωγής).  

2.1.2. Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές 
Κτηνιατρικές και Υγειονοµικές διατάξεις  

2.2. Γενικές απαιτήσεις για Όσπρια  
2.2.1. Τα όσπρια να είναι Α ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (κατά 

προτίµηση) πρόσφατης εσοδείας, να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις και να είναι σύµφωνα µε:  

  2.2.1.1. A την υπ’ αριθ. 37227/87 (ΦΕΚ 541/Τ.Β’) Κοινή Απόφαση 
των Υπ. Γεωργίας, Εµπορίου ΄΄ Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων 
εγχωρίων οσπρίων΄΄ (ΦΕΚ 541/τεύχος Β΄/9-10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή 
Απόφαση Υπ. Γεωργίας – Εµπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88).  

  2.2.1.2. B. την υπ’ αριθµό 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Τ.Β’) Κοινή 
Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης, Εθν. Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης ΄΄Περί Υγιεινής 
των Τροφίµων σε Συµµόρφωση προς την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ΄΄.  

  2.2.1.3. Γ. την Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89 (Άρθρο 212,214).  
2.2.2. Φασόλια ξερά µέτρια, φασόλια ξερά γίγαντες, φασόλια µαυροµάτικα, 

φακή ψιλή, φακή µεσόσπερµη, ρεβιθιά µέτρια να διατίθενται σε συσκευασία των 
500 gr ή διαφορετική σύµφωνα µε απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

2.2.3. «Ξερά Φασόλια»  
2.2.3.1. Τα υπό προµήθεια ξερά φασόλια θα πρέπει να προέρχονται από τα 

αποξηραµένα ώριµα βρώσιµα σπέρµατα του φυτού της οικογένειας των 
ψυχανθών, (LEGUMIΝΟSAE), φασίολος (PHASEOLUS VULGARIS L.) να είναι 
µαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώµα είναι λευκό και η επιφάνειά τους 
στιλπνή.  

2.2.3.2. Να είναι οµοιογενή και λεπτόφλοια. Να είναι κοσκινισµένα και 
΄καθαρισµένα΄΄, δηλαδή να είναι απαλλαγµένα από κάθε ξένη πρόσµιξη και να µην 
περιέχουν ξένες ύλες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της 37227/87 Απόφασης του 
Υπουργείου Γεωργίας (γαιώδεις προσµίξεις, χαλίκια, στελέχη φυτών) σε ποσοστό 
πάνω από 0,05%, από τις οποίες οι γαιώδεις προσµίξεις, να είναι µέχρι 0,02% 
(τοις εκατό) σύµφωνα µε την απόφαση 37227/87 του Υπουργείου Γεωργίας και µε 
τα καθοριζόµενα στην παρ.14 του άρθρου 121 του Κ.Τ.Π..  

2.2.3.3. Να έχουν ξηραθεί, φυσικά, στον αέρα ή τεχνητά, µε τρόπο που να 
µην προκαλεί αλλοιώσεις στον κόκκο. Να έχουν βάρος, ανά χίλιους 
κόκκους,σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 3 της 37227/87 Απόφασης του 
πουργείου Γεωργίας.  

2.2.3.4. Οι κόκκοι να είναι σφαιροειδείς, κυλινδρικοί ή πλατιοί.  
2.2.3.5. Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριµάσει πλήρως.  
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2.2.3.6. Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν 
δυσάρεστη οσµή (ευρωτίαση) .  

2.2.3.7. Να µην έχουν αναµειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.  
2.2.3.8. Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το 

βρασµό τους µε νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη οσµή και γεύση.  
2.2.3.9. Να µην είναι ατροφικά και αποχρωµατισµένα, να µη φέρουν 

στίγµατα και η χροιά τους να µην είναι υποκίτρινη, κίτρινη, φαιά ή µαύρη.  
2.2.3.10. Να µην είναι φυτρωµένα και αναµεµειγµένα µε άλλους κόκκους σε  
ποσοστό πάνω από 0,5%.  
2.2.3.11. Να είναι ακέραια και να µην αποτελούνται από σπασµένους 

κόκκους σε ποσοστό πάνω από 2%(τοις εκατό).  
2.2.3.12. ∆εν θα πρέπει να περιέχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων.  
2.2.3.13. Να είναι τελευταίας εσοδείας κατά το χρόνο της παράδοσης..  
2.2.3.14. Να µην έχουν υποβληθεί σε υδροθερµική κατεργασία (επίδραση  
υδρατµών) προς απόκρυψη της παλαιότητάς τους.  
2.2.3.15. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών, στους 105ο C, να 

µην είναι πάνω από 14% (τοις εκατό).  
2.2.4. Φασόλια ξερά µεσόσπερµα ή µέτρια: Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος 

µεταξύ 300 και 450 gr ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται 
από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 8,5 mm και να συγκρατείται από 
κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 7 mm. Οι κόκκοι να είναι οµοιόµορφοι, 
κυλινδρικοί ή πλατιοί.  

2.2.5. Φασόλια γίγαντες: Οι χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος µεταξύ 1200 και 
1800 gr ή ποσοστό 90%, από τους κόκκους αυτούς, να διέρχεται από κόσκινο µε 
στρογγυλές οπές διαµέτρου 13 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε 
στρογγυλές οπές διαµέτρου 12 mm.  

2.2.6. Φασόλια µαυροµάτικα: Προέρχονται από το συγγενικό φυτό Βίγνα η  
ονυχωτή.  
2.2.7. Φακή µεσόσπερµη  
2.2.7.1. Η υπό προµήθεια φακή να προέρχεται από τα αποξηραµένα, 

ώριµα, βρώσιµα σπέρµατα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών 
(LEGUMINOSAE).  

2.2.7.2. Οι κόκκοι να είναι οµοιόµορφοι, πλατιοί ή φακοειδείς σε υψηλά 
ποσοστά (98-99%). Χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος µεταξύ 45 και 60 gr ή ποσοστό 
90% από τους κόκκους αυτούς να διέρχεται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές 
διαµέτρου 6 mm και να συγκρατείται από κόσκινο µε στρογγυλές οπές διαµέτρου 
5,5 mm. Να βράζει σε 1,5 έως 2 ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το βρασµό ο 
φλοιός θα πρέπει να είναι ανοιγµένος και οι κόκκοι καλά βρασµένοι (χυλωµένοι).  

2.2.8. Φακή µικρόσπερµη (ψιλή)  
2.2.8.1. Οι κόκκοι να είναι οµοιόµορφοι, φακοειδείς σε υψηλά ποσοστά (98-

99%). Χίλιοι κόκκοι να έχουν βάρος µεταξύ 30 και 50 gr. Να βράζει σε 1,5 έως 2 
ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά το βρασµό ο φλοιός θα πρέπει να είναι ανοιγµένος 
και οι κόκκοι καλά βρασµένοι (χυλωµένοι).  

2.2.9. Ρεβίθια  
2.2.9.1. Το υπό προµήθεια προϊόν να προέρχεται από τα αποξηραµένα  
ώριµα, βρώσιµα σπέρµατα του φυτού Cicer arietinum – Ερέβινθος ο  
κοινός, Ερέβινθος ο κριόµορφος.  
2.2.9.2. Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριµάσει πλήρως  
 
2.2.9.3. Να µην έχουν γεύση πικρή ή ταγγή και να µην αναδύουν 

δυσάρεστη οσµή (ευρωτίαση) .  
2.2.9.4. Να µην έχουν αναµειχθεί µε ανόργανες ή οργανικές ουσίες.  
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2.2.9.5. Να βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες, κατά ανώτατο όριο. Μετά το 
βρασµό τους µε νερό πρέπει να έχουν ευχάριστη οσµή και γεύση.  

2.2.9.6. Να µην είναι ατροφικά και αποχρωµατισµένα, να µη φέρουν 
στίγµατα. Tα ρεβίθια να είναι µεγεθών:  

2.2.10. Μεγαλόσπερµα (ρεβίθια χονδρά)-Βάρος 1000 κόκκων 551gr και 
πάνω  

2.2.11. Μεσόσπερµα (ρεβίθια µέτρια)-Βάρος 1000 κόκκων 380-550 gr  
2.2.12. Ρεβίθια µικρόσπερµα (ρεβίθια ψιλά)-Βάρος 1000 κόκκων 380 gr και 

κάτω.  
2.3. Γενικές απαιτήσεις για ∆ηµητριακούς καρπούς  
2.3.1. Στο άρθρο 100 του ΚΤΠ απαιτούνται τα κάτωθι:  
2.3.2. «3. Οι διατιθέµενοι στην κατανάλωση δηµητριακοί καρποί πρέπει να 

είναι υγιείς και πρακτικά απαλλαγµένοι σπερµάτων και παρασιτικών φυτών, γενικά 
δε να µη περιέχουν οποιαδήποτε ύλη, που να επιδρά δυσµενώς στη δηµόσια 
υγεία.  

2.3.3. 4. Οι κόκκοι των δηµητριακών πρέπει να είναι ακέραιοι και να µην 
φέρουν εµφανώς προσβολές από ακάρεα ή έντοµα. Η παρουσία σπασµένων 
κόκκων κάτω του µισού ή κόκκων που έχουν προσβληθεί ελαφρά από ακάρεα ή 
έντοµα, πρέπει να είναι σε ποσοστό κάτω του 5% για τα δηµητριακά και το ρύζι.  

2.3.4. Μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνει το προϊόν ακατάλληλο αλλά 
χαρακτηρίζει αυτό σαν κατώτερης ποιότητας.  

2.3.5. 5. Απαγορεύεται η επιβάρυνση των δηµητριακών µε ραντισµό ή 
επάλειψη µε οποιαδήποτε ανόργανη ή οργανική ουσία.  

2.3.6. 6. Απαγορεύεται το γυάλισµα των κόκκων µε οποιαδήποτε ουσία ή 
µηχανικό µέσο µε σκοπό την κάλυψη τυχόν µειονεκτικότητας ή παλαιότητας του 
προϊόντος.  

2.3.7. 7. Το ποσοστό των γαιωδών προσµίξεων και γενικά των αδρανών 
υλών π.χ. άχυρα, φύλλα, ξυλάρια κ.λ.π. στα δηµητριακά, δεν επιτρέπονται σε 
ποσοστό ανώτερο του 0,5%.  

2.3.8. 8. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, στους 105°C, των δηµητριακών 
που προσφέρονται στην κατανάλωση, εκτός του ρυζιού, δεν πρέπει να είναι πάνω 
από 13,5%, µε ανοχή 0,5 µονάδες για την περίοδο από 16η Σεπτεµβρίου µέχρι και 
15ης Ιουνίου του επόµενου έτους, διαφορετικά πρέπει στη συσκευασία να 
δηλώνεται σαν «αυξηµένης υγρασίας»  

2.3.9. 9. Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση δηµητριακών που 
έχουν ραντιστεί µε φυτοφάρµακα ή πρόσφατα απεντοµωθεί, πριν από την 
παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές του 
Υπουργείου Γεωργίας.  

2.3.10. Τα δηµητριακά, η βύνη και τα προϊόντα βύνης δεν επιτρέπεται να 
περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.»  

2.4. Ειδικές απαιτήσεις για ∆ηµητριακούς καρπούς  
2.4.1. Ενδεικτικά είδη:  
2.4.1.1. Κους κους  
2.4.1.1.1. Προϊόν από αποφλοιωµένο, θρυµµατισµένο σκληρό σιτάρι 

(σιµιγδάλι)  
2.4.1.2. Πλιγούρι  
2.4.1.2.1. Προϊόν του πυρήνα του σιταριού, θερµικά επεξεργασµένο που 

έχει υποστεί ξήρανση και θρυµµατισµό.  
2.4.2. Να είναι Α΄ ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κώδικα 

τροφίµων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής των 500 gr ή διαφορετική, σύµφωνα 
µε απαιτήσεις της Υπηρεσίας. και να αναγράφεται σε αυτήν η ηµεροµηνία 
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παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να υπάρχει στη συσκευασία 
ένδειξη του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίµων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης. Η 
συσκευασία να µη φέρει σχίσµατα ή ελαττώµατα. Μακροχρόνια ηµεροµηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους  

2.5. Γενικές απαιτήσεις για Ρύζι  
2.5.1. Στο άρθρο 101 του ΚΤΠ απαιτούνται τα κάτωθι:  
2.5.2. «2. Πριν να διατεθεί στην κατανάλωση το ρύζι πρέπει να 

αποφλοιώνεται πλήρως µε κατάλληλα µηχανικά µέσα.  
2.5.3. 3. Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται µηχανικά ή µε αβλαβείς 

ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τρόπον ώστε µετά την επεξεργασία, το ρύζι 
να είναι απαλλαγµένο από κάθε υπόλειµµα στιλβωτικού µέσου.  

2.5.4. 4. Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασµένο (λευκασµένο) και 
επιµεληµένης στίλβωσης για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εµπορικό τύπο 
π.χ. «Γλασσέ» για τις στρογγυλόσπερµες ή µικρόκαρπες και «καρολίνα» για τις 
µακρόκαρπες ή µεσόκαρπες και πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους:  

2.5.5. α) Να µην παρουσιάζει οποιανδήποτε οσµή και αλλοίωση και να είναι 
απόλυτα υγιές και απαλλαγµένο προσβολής εντόµων, ακαρέων κ.λ.π.  

2.5.6. β) Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. 
Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε ξένο σώµα, που περιέχεται στο ρύζι π.χ. χώµα, 
χαλίκια, σκόνη, σπόροι, ζιζάνια, θραύσµατα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί 
ως και κάθε αδρανής ύλη.  

2.5.7. γ) Να µην περιέχει θραύσµατα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, 
από τα οποία τα θραύσµατα µεγέθους κατώτερου του µισού ακέραιου κόκκου 
µέχρι 3% κατά βάρος.  

2.5.8. δ) Να είναι λευκού χρώµατος, φυσικού της ποικιλίας και να µην 
περιέχει κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία 
ανώτερη του 0,56% εκτός της κατεργασµένης µε υγροθερµική επεξεργασία 
(PARBOILING), η οποία επιτρέπεται να έχει χρώµα ελαφρά υποκίτρινο.  

2.5.9. ε) Να µην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή µε ερυθρές ραβδώσεις σε 
ποσοστό ανώτερο του 3%. Σαν κόκκοι µε ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι 
που φέρουν ραβδώσεις ή στίγµατα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον 
τα 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.  

2.5.10. στ) Να µην περιέχει κόκκους άωρους, πρασινωπούς ή 
κρητιδόµορφους σε αναλογία ανώτερη του 3% για τις στρογγυλόσπερµες και του 
2% για τις λοιπές ποικιλίες κατά βάρος.  

2.5.11. ζ) Να µην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και µε 
ανοχή 16%.  

2.5.12. 5. Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση 
αυτούσια. Η ανάµιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας µε ανώτερη µε σκοπό τη 
διάθεση της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα, θεωρείται ως νοθεία.  

2.5.13. 6. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ρυζιού που φέρεται µε 
την ονοµασία «Ρύζι δεύτερης ποιότητας» µε τους παρακάτω όρους:  

2.5.14. α) Πρέπει να πληροί τους όρους του εδαφίου (α) της παραγράφου 4.  
2.5.15. β) Επιτρέπεται η παρουσία ξένων υλών σε ποσοστό όχι πάνω από 

0,3%.  
2.5.16. γ) Επιτρέπεται η παρουσία θραυσµένων κόκκων σε ποσοστό όχι νω 

από 10% από το οποίο τα θραύσµατα, µεγέθους κάτω του µίσου ακέραιου κόκκου, 
να µην ξεπερνάει το 5%  

2.5.17. δ) Επιτρέπεται η παρουσία κόκκων κίτρινων ή κιτρινωπών σε 
ποσοστό όχι πάνω από 0,5%.  
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2.5.18. Επιτρέπεται η παρουσία κόκκων ερυθρών ή µε ερυθρές ραβδώσεις 
σε ποσοστό όχι πάνω από 4%  

2.5.19. στ) Επιτρέπεται η παρουσία κόκκων άωρων πρασινωπών ή 
κρητιδοµόρφων σε ποσοστό όχι πάνω από 4%  

2.5.20. ζ) Υγρασία όχι πάνω από 16%.  
2.5.21. η) Επιτρέπεται η παρουσία κόκκων άλλων ποικιλιών ρυζιού σε 

ποσοστό όχι πάνω από 3%.  
2.5.22. θ) Η κατηγορία αυτή ρυζιού πρέπει να διατίθεται κατεργασµένη 

µπορεί δε  
να είναι στιλβωµένη ή όχι.  
2.5.23. 7) Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ρυζιού µε την ονοµασία 

«ρύζι τρίτης ποιότητας» µε τους παρακάτω όρους:  
2.5.24. α) Να µην περιέχει θραύσµατα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 

15% από τα οποία θραύσµατα µεγέθους κατώτερο του µισού ακέραιου κόκκου όχι 
πάνω του 7%  

2.5.25. β) Κατά τα λοιπά πρέπει να πληροί τους όρους της Β΄ ποιότητας.  
2.5.26. 8) Στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλέπόµενες 

ενδείξεις από τις σχετικές ∆ιατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται η ποιότητα 
του ρυζιού.  

2.5.27. 9. Για όλες τις ποιότητες ρυζιού που προβλέπονται από το παρόν 
άρθρο, δεν θεωρούνται σαν «θραύσµατα κόκκων» οι θραυσµένοι κόκκοι µεγέθους 
µεγαλύτερου των . ακέραιου 3/4 κόκκκου.  

2.5.28. 10. α) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος I του 
άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων: Μονο – και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε471, 
εστέρες του οξικού οξέως µε µονο – και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε472α σε 
ρύζι ταχείας βράσης, σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος ΙΙ του ίδιου 
άρθρου.  

2.5.29. β) Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος IV του ίδιου 
άρθρου σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους αντίστοιχους όρους 1) Στεατοϋλο-2-
γαλακτυκικό νάτριο Ε481. στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό ασβέστιο Ε482 σε ρύζι 
ταχείας βράσης, 2) Πυριτικά Ε553β σε ρύζι.»  

2.6. Ειδικές απαιτήσεις για ρύζι  
2.6.1. Προµηθευόµενες ποικιλίες ρυζιού:  
2.6.1.1. Μπασµάτι: λευκό και µακρύσπερµο, αρωµατικό ρύζι  
2.6.1.2. Αρµπόριο: µεσόσπερµο αλλά µεγάλο και µε πλατύ κόκκο  
2.6.1.3. Κίτρινο Μακεδονίας/ Μπονέτ Αµερικής - Parboiled: προβρασµένο 

µε υποκίτρινο χρώµα και µακρύσπερµο  
2.6.1.4. Νυχάκι: λευκό και µακρύσπερµο  
2.6.1.5. Καρολίνα: λευκό και το σχήµα του µεσόσπερµο  
2.6.1.6. Γλασσέ: λευκό και µεσόσπερµο  
2.6.1.7. Άγριο: ρύζι που προέρχεται από το φυτά του γένους Zizania  
2.6.2. Ρύζι σε συσκευασία 500 η 1000 gr. ή διαφορετική σύµφωνα µε 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
2.6.3. Το προϊόν να είναι Α ποιότητας και να πληροί τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.  

2.6.4. Με τον όρο «ρύζι» εννοούµε το προϊόν που λαµβάνεται από την 
επεξεργασία των ωρίµων καρπών του φυτού «όρυζα» (ΟRYZA SATIVA).  

2.6.5. Το ρύζι θα πρέπει να είναι επεξεργασµένο και επιµεληµένο 
στίλβωσης ανάλογα της ποικιλίας και του εµπορικού τύπου.  
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2.6.6. Το προµηθευόµενο ρύζι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων 
ισχύουσες διατάξεις, και να επεξεργάζεται σε βιοµηχανίες που βεβαιώνονται από 
ον Ε.Φ.Ε.Τ. Τα ρύζια δεν θα προέρχονται από µεταλλαγµένα φυτά.  

2.6.7. – Το ρύζι πρέπει να είναι αποφλοιωµένο πλήρως µε κατάλληλα µέσα.  
2.6.8. – Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται µηχανικά ή µε 

αβλαβείςανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε µετά την 
επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγµένο από κάθε υπόλειµµα του στιλβωτικού 
µέσου.  

2.6.9. – Το ρύζι πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασµένο (λευκασµένο) και 
επιµεληµένης στίλβωσης, για τον αντιστοιχούντα σε κάθε ποικιλία εµπορικό τύπο.  

2.6.10. – Κάθε ποικιλία ρυζιού πρέπει να διατίθεται αυτούσια.  
2.6.11. -Απαγορεύεται η ανάµιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας µε 

ανώτερη, µε  
σκοπό τη διάθεσή της σαν ανώτερη ποιότητα.  
2.6.12. – Το ρύζι δεν πρέπει να παρουσιάζει οποιαδήποτε οσµή και 

αλλοίωση και  
να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγµένο προσβολής εντόµων, ακάρεων 

κ.λ.π..  
2.6.13. – Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγµένο από κάθε ξένη ύλη. 

Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε ξένο σώµα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώµα, 
χαλίκια, σκόνη, σπόροι, ζιζάνια, θραύσµατα άχυρων, φλοιοί, κόκκοι τελείως λισβοί 
ως και κάθε αδρανής ύλη.  

2.6.14. – Να µην περιέχει θραύσµατα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5% 
από τα οποία τα θραύσµατα µεγέθους κατωτέρου του µισού ακεραίου κόκκου 
µέχρι 3% κατά βάρος.  

2.6.15. – Να είναι λευκού χρώµατος, φυσικού της ποικιλίας και να µην 
περιέχει κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία 
ανώτερη του 0,5% εκτός του κατεργασµένου µε υγροθερµική κατεργασία 
(PARBOILING), το οποίο επιτρέπεται να έχει χρώµα ελαφρά υποκίτρινο και του 
άγριου, το οποίο επιτρέπεται να έχει χρώµα αντίστοιχο της ποικιλίας του.  

2.6.16. – Να µην περιέχει κόκκους ερυθρούς ή µε ερυθρές ραβδώσεις σε 
ποσοστό ανώτερο του 3%. Σαν κόκκοι µε ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι 
που φέρουν ραβδώσεις ή στίγµατα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον 
το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου.  

2.6.17. – Να µην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή 
κρητιδόµορφους σε αναλογία ανώτερη του 3%, για τις στρογγυλόσπερµες και του 
2% για τις λοιπές ποικιλίες κατά βάρος.  

2.6.18. – Να µην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και µε 
ανοχή 16%.  

2.6.19. Στη συσκευασία θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η 
ποιότητα του ρυζιού.  

2.7. Γενικές απαιτήσεις για ζυµαρικά  
2.7.1. Στο άρθρο 115 του ΚΤΠ απαιτούνται τα κάτωθι:  
2.7.2. «2. α) Επιτρέπεται η παρασκευή ζυµαρικών µε αυγά, γάλα, λαχανικά, 

µόνα ή σε µίγµα µεταξύ τους.  
2.7.3. β) Επιτρέπεται η παρασκευή νωπών ή/και γεµιστών ζυµαρικών.  
2.7.4. 3. α) Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή ζυµαρικών πρέπει να 

πληρούν τους αντίστοιχους όρους και διατάξεις του παρόντα Κώδικα.  
2.7.5. β) Το νερό που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των ζυµαρικών 

πρέπει να είναι πόσιµο.  
2.7.6. 4. α) Απαγορεύεται απόλυτα να γίνεται άλεση θρυµµάτων, ζυµαρικών 

παρά µόνο στα Εργοστάσια παρασκευής ζυµαρικών.  
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2.7.7. β) Απαγορεύεται η επαναχρησιµοποίηση των σε καλή κατάσταση 
θρυµµάτων ζυµαρικών από εργοστάσια ζυµαρικών που δεν διαθέτουν τα ειδικά 
για το σκοπό µηχανήµατα.  

2.7.8. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασµένων σε νερό ή όχι 
ζυµαρικών πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις 
χρησιµοποίησης µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 
 2.7.9. Τα ζυµαρικά όταν βράζονται σε νερό πρέπει:  

2.7.10. α) Να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο  
2.7.11. β) Να µην διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%  
2.7.12. γ) Να µην παρουσιάζουν πολτώδη µορφή  
2.7.13. Το υγρό βρασµού πρέπει να είναι το δυνατόν διαυγές, χωρίς 

δυσάρεστη οσµή ή ισχυρή όξινη γεύση. Θόλωµα του υγρού σηµαίνει κατώτερης 
ποιότητας ή παλαιωµένο προϊόν.  

2.7.14. 7. α) Απαγορεύεται ο τεχνητός χρωµατισµός των ζυµαρικών και η 
προσθήκη συντηρητικών.  

2.7.15. Η χρώση των ζυµαρικών που προκαλείται από την προσθήκη σ’ 
αυτά ρητά κατονοµαζοµένων και επιτρεπόµενων υλών, όπως τα αυγά και τα 
λαχανικά, δεν θεωρείται τεχνητός χρωµατισµός.  

2.7.16. β) Στις χυλόπιτες επιτρέπεται η προσθήκη φωσφορικών Ε338, 
Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451, Ε452 σύµφωνα µε τους όρους του 
παραρτήµατος IV του άρθρου 33 ου Κώδικα Τροφίµων.  

2.7.17. γ) ∆εν επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων του παραρτήµατος Ι του 
άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων στα ξηρά ζυµαρικά εξαιρουµένων των 
ζυµαρικών χωρίς γλουτένη και/ή των ζυµαρικών που προορίζονται για 
υποπρωτεϊνική δίαιτα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα ειδικής 
διατροφής.  

2.7.18. 8. Απαγορεύεται η προσφορά στην κατανάλωση ζυµαρικών, που 
εµφανίζουν συµπτώµατα προσβολής από σκώληκες, ή που έχουν σκώληκες ή 
ακάρεα.  

2.7.19. 9. Τα ζυµαρικά πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση 
συσκευασµένα.  

2.7.20. 10. Κατά τη δειγµατοληψία των ζυµαρικών από συσκευασίες, που 
έρχονται στην κατανάλωση λαµβάνεται µία ή περισσότερες σε περίπτωση µικρών 
συσκευασιών, διαχωρίζονται σε δύο µέρη, θραύονται τα ζυµαρικά, όπου χρειάζεται 
και κάθε µέρος τοποθετείται σε φιάλη δειγµατοληψίας.  

2.7.21. 11. Τα ζυµαρικά από σιµιγδάλι έχουν τα εξής αναλυτικά στοιχεία:  
2.7.22. –Υγρασία και πτητικές στους 105 °C ουσίες, κατ’ ανώτερο όριο 

12,5% για τη θερινή περίοδο από 16 Ιουνίου µέχρι 15 Σεπτεµβρίου και 13,5% για 
την χειµερινή περίοδο από 16 Σεπτεµβρίου µέχρι 15 Ιουνίου.  

2.7.23. – Η οξύτητα δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθµών 
οξύτητος ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ.  

2.7.24. – Η τέφρα των ζυµαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της 
αντίστοιχης που καθορίζεται για το σιµιγδάλι, από το οποίο παρασκευάστηκαν, 
αυξηµένη κατά 0,1 µονάδας.  

2.7.25. 12. Τα ζυµαρικά από άλευρα µακαρονοποιίας ολικής άλεσης από 
σκληρό σίτο, πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του παρόντος άρθρου, εκτός 
από την τέφρα επί ξηρού που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,7%.  

2.7.26. 13. α) Στα ζυµαρικά µε αυγά πρέπει να προστίθενται τουλάχιστον 2 
πλήρη αυγά, σε νωπή ή συντηρηµένη κατάσταση (κατεψυγµένα, συµπυκνωµένα, 
σκόνη), ανά χιλιόγραµµο έτοιµου προϊόντος.  

2.7.27. β) Ποσότητα αιθερικού εκχυλίσµατος άνω του 0,60% δηλώνει την 
παρουσία αυγών και µάλιστα ένα αυγό, ανά 0,60% επιπλέον τούτου, για κάθε κιλό 

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



Γ- 9

χρησιµοποοιηθέντος σιµιγδαλιού για την παρασκευή ζυµαρικών. Ποσότητα 
αιθερικού εκχυλίσµατος κατώτερη του 0,60% δείχνει απουσία αυγών. Στο αιθερικό 
εκχύλισµα προσδιορίζεται ο αρθµός του βουτηροδιαθλασίµετρου, στους 40°C, ο 
ποίος πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 60-70.  

2.7.28. 14. Στα ζυµαρικά µε γάλα επιτρέπεται η προσθήκη γάλακτος 
διαφόρων κατηγοριών, σε ποσότητα υπολογιζόµενη σε ξηρά µάζα πλήρους 
γάλακτος και αναγόµενη σε ένα χιλιόγραµµο έτοιµου ζυµαρικού, όχι κατώτερη των 
20 γραµµαρίων.  

2.7.29. 15. Τα ζυµαρικά µε λαχανικά πρέπει να πληρούν όλους τους όρους 
του παρόντος άρθρου, ειδικά δε: 

2.7.30. – Η τέφρα των ξηρών ζυµαρικών από σιµιγδάλι µε λαχανικά δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 1,3%, µε επιτρεπόµενη ανοχή µέχρι 1,4%  

2.7.31. – Η τέφρα επί ξηρού των ζυµαρικών από άλευρο µακαρονοποιίας 
ολικής άλεσης από σκληρό σίτο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5%  

2.7.32. 16. α) Επιτρέπεται η διάθεση νωπών ζυµαρικών από σιµιγδάλι ή 
σιµιγδάλι και αλεύρι. Κατά τα λοιπά τα νωπά ζυµαρικά πρέπει να πληρούν κατά 
περίπτωση , όλους τους όρους του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση την υγρασία, 
για την οποία ορίζεται µέγιστο 50%. Επιτρέπεται η προσθήκη όλων των ουσιών 
που αναφέρονται, στο παρόν άρθρο, για τα διάφορα είδη ζυµαρικών.  

2.7.33. β) Στα νωπά ζυµαρικά, επιτρέπεται η προσθήκη προσθέτων του 
παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων, σύµφωνα µε τους όρους 
του παραρτήµατος ΙΙ του εν λόγω άρθρου: Γαλακτικό οξύ Ε270, ασκορβικό οξύ 
Ε300, ασκορβικό νάτριο Ε301, λεκιθίνες Ε322, κιτρικό οξύ Ε330, τρυγικό οξύ 
Ε334, µονο-και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Ε471, γλυκονο-δ-λακτόνη Ε575,.  

2.7.34. 17. Επιτρέπεται η παρασκευή γεµιστών ζυµαρικών και νωπών 
γεµιστών ζυµαρικών, σε διάφορα σχήµατα, τα οποία αποτελούνται από περίβληµα 
σύµφωνα κατά περίπτωση, µε τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
γέµιση η οποία µπορεί να περιέχει διάφορες βρώσιµες ύλες, αρτύµατα, 
µπαχαρικά, αλάτι, εκχύλισµα µαγιάς, φυσικές αρωµατικές ύλες.  

2.7.35. Στη γέµιση επιτρέπεται η προσθήκη: 1) Πρόσθετων του 
παραρτήµατος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίµων, στις απολύτως αναγκαίες 
ποσότητες για την επίτευξη επιθυµητού αποτελέσµατος, 2) Σορβικά Ε200, Ε202, 
Ε203, σε µέγιστο ποσοστό 1000mg/kg σύµφωνα µε τους όρους του 
παραρτήµατος ΙΙΙ, Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά του ίδιου άρθρου, 3) 
Γλουταµινικά Ε620, Ε621,Ε622, Ε623, Ε624, Ε625, γουανυλλικά Ε626, Ε627, 
Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630, Ε631, Ε632, Ε633, Konjac E425, άλατα των 5΄-
ριβονουκλεοτιδίων σύµφωνα µε τους όρους του παραρτήµατος IV του ίδιου 
άρθρου.  

2.7.36. 18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τυχόν χρήση 
προσθέτων, δεν εφαρµόζονται σε ζυµαρικά που παράγονται και κυκλοφορούν 
νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ο.Κ.»  

2.8. Ποιότητα και χαρακτηριστικές ιδιότητες ζυµαρικών – Γενικά  
2.8.1. Τα παραδιδόµενα ζυµαρικά να είναι Α ποιότητας όπως αυτά 

ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 115 του Κώδικα Τροφίµων, Ποτών και 
Λοιπών Αντικειµένων Κοινής Χρήσεως και να παρασκευάζονται από σιµιγδάλι 
πλούσιο σε γλουτένη και νερό, χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών 
ξηραντήρων θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση (χωρίς ψήσιµο) και κάτω από υγιεινές 
συνθήκες.  

2.8.2. Το σιµιγδάλι από το οποίο θα παραχθούν τα ζυµαρικά πρέπει να 
παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά (Άρθρο 105 και 108 του 
Κ.Τ.Π):  

2.8.2.1. (1) Υγρασία: Κατ' ανώτατο όριο 13,5%.  
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2.8.2.2. (2) Γλουτένη υγρή: Τουλάχιστον 26%.  
2.8.2.3. (3) Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  
2.8.2.4. (4) Πίτουρα: Ανώτατο όριο 0,8%.  
2.8.2.5. (5) Οξύτητα σε θειικό οξύ: Ανώτατο όριο 0,07%.  
2.8.2.6. (6) Υπόλειµµα σε τετραχλωράνθρακα: Ανώτατο όριο 0,015%.  
2.8.2.7. (7) Κοσκινιζόµµενο µε κόσκινο από ύφασµα µεταξωτό, Γερµανικού 

αριθµού 72 ή Ελβετικού αριθµού 8, δηλ. από βρογχίδες 1156/cm2, πρέπει να µη 
διέρχεται από αυτό σε ποσοστό ανώτερο του 8%.  

2.8.2.8. (8) Το χρησιµοποιούµενο νερό πρέπει να είναι πόσιµο.  
2.8.3. H Επεξεργασία Πρώτων Υλών και τα στάδια τα οποία πρέπει να 

ακολουθούνται κατά την παραγωγική διαδικασία είναι τα ακόλουθα:  
2.8.3.1. Tεχνολογία Ζυµαρικών  
 2.8.3.1.1. Κοσκίνισµα: Το σιµιγδάλι πρέπει να κοσκινίζεται µε κόσκινα 

αντίστοιχα της αλευροποιήσεως και σύµφωνα µε τους όρους αλευροποιήσεως για 
να αποµακρυνθούν από αυτό ανεπιθύµητα παράσιτα και λοιπές ξένες ύλες.  

2.8.3.1.2. Ανατάραξη: Αυτή ακολουθεί το κοσκίνισµα και διενεργείται µε 
µηχάνηµα ENTO LETER ή άλλο παρεµφερές και αποσκοπεί στην πλέον 
αποτελεσµατική εξόντωση των εντόµων σε οποιοδήποτε βιολογικό στάδιο και εάν 
ευρίσκονται (ωάρια, προνύµφες, νύµφες, κλπ.).  

2.8.3.1.3. Μηχανική Κατεργασία: Αυτή λαµβάνει χώρα µε αυτόµατα 
µηχανήµατα ή ηµιαυτόµατα χωρίς παρεµβολή εργατικών χεριών, ιδίως κατά το 
πρώτο στάδιο και µέχρι πρεσαρίσµατος. Κατά τη διαδικασία πίεσης της ζύµης 
πρέπει να παρεµβάλλεται µηχάνηµα κενού αέρος για τη µορφοποίηση του 
προϊόντος.  

2.8.3.1.4. Ξήρανση: Μετά την έξοδό του από τα αντίστοιχα µηχανήµατα, το 
σχηµατοποιηµένο προϊόν φέρεται προς ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια στα 
οποία πρέπει να παραµείνει επί ικανό χρόνο και υπό ορισµένες συνθήκες 
θερµοκρασίας – υγρασίας, έτσι ώστε το τελικό  

προϊόν να αποκτήσει τα επιθυµητά φυσικά χαρακτηριστικά (υγρασία,  
χρώµα, κλπ.).  
2.8.4. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά Ζυµαρικών  
2.8.4.1. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασµένων ζυµαρικών πρέπει 

να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποίησης µειονεκτικών 
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.  

2.8.4.2. 1. Συγκεκριµένα τα παραγόµενα ζυµαρικά να έχουν τα παρακάτω 
Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το Άρθρο 115 του Κ.Τ.Π. :  

2.8.4.3. Κατά το βρασµό µε νερό πρέπει:  
2.8.4.3.1. Να διογκώνονται τουλάχιστον κατά το διπλάσιο του όγκου τους.  
2.8.4.3.2. Να µη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%.  
2.8.4.3.3. Να µην εµφανίζουν πολτώδη µορφή (χυλώνουν).  
2.8.4.4. 2. Το υγρό µετά το βρασµό (ζωµός), πρέπει να είναι διαυγές, χωρίς 

δυσάρεστη οσµή ή δυνατή όξινη γεύση. Ο θολός ζωµός είναι ένδειξη κατώτερης 
ποιότητας ζυµαρικών ή πεπαλαιωµένων.  

2.8.4.5. 3. Το χρώµα και γενικά η εµφάνιση των ζυµαρικών να είναι φυσική 
χωρίς τεχνική χρώση η προσθήκη συντηρητικών.  

2.8.4.6. 4.Η Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105ο C πρέπει να είναι 
(κατά την παραλαβή του προϊόντος) όπως παρακάτω: Από 16 Ιουνίου έως και 15 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους, κατ' ανώτατο όριο 12,5%. Από 16 Σεπτεµβρίου µέχρι και 
15 Ιουνίου κατ' ανώτατο όριο 13,5%.  

2.8.4.7. 5. Η Οξύτητα όχι πάνω των 10 βαθµών, ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ.  
2.8.4.8. 6. Η Τέφρα: Ανώτατο όριο 0,9%.  
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2.8.4.9. 7.Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση των ζυµαρικών, η προσθήκη 
συντηρητικών µέσων και η παρουσία γενικά κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας  

2.8.4.10. 8.Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε άλλης αµυλώδους ουσίας, 
εκτός από σιµιγδάλι προερχόµενο από σκληρό σιτάρι.  

2.8.4.11. 9. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση θρυµµάτων ζυµαρικών.  
2.8.4.12. 10. Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ζώντα ή νεκρά παράσιτα 

(προνύµφες, νυµφικές µορφές ή τέλεια έντοµα) και γενικά να µην φέρουν ίχνη 
προσβολής από αυτά.  

2.8.4.13. 11. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΤΠ.  

2.8.4.14. Για τις χυλοπίτες µε αυγά θα πρέπει να περιέχονται δύο πλήρη 
αυγά σε νωπή ή συντηρηµένη κατάσταση ανά κιλό παραγοµένου 
προϊόντος.(Άρθρο 115 § 13.α Κ.Τ.Π)  

2.8.4.15. Στα ζυµαρικά µε γάλα επιτρέπεται η προσθήκη γάλακτος 
διαφόρων κατηγοριών, σε ποσότητα υπολογισµένης σε ξηρή µάζα πλήρους 
γάλακτος και αναγοµένη σε ένα Κιλό ετοίµου ζυµαρικού δεν πρέπει να είναι 
κατώτερη των 20 gr. (Άρθρο 115 § 14 Κ.Τ.Π)  

2.8.4.16. Τα νωπά ζυµαρικά από σιµιγδάλι ή σιµιγδάλι και αλεύρι πρέπει να 
πληρούν κατά περίπτωση, όλους τους όρους του άρθρου 115, µε εξαίρεση την 
υγρασία η οποία ορίζεται το µέγιστο 50%. Η προσθήκη προσθέτων επιτρέπεται, 
αφού θα πληρούν τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.  

2.8.4.17. Τα ζυµαρικά µε λαχανικά πρέπει να πληρούν όλους τους όρους 
του άρθρου 115 του Κ.Τ.Π. και ειδικά δε:  

2.8.4.17.1. Η τέφρα επί ξηρού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,3% µε 
επιτρεπόµενη ανοχή µέχρι 1,4%.  

2.8.4.18. Η χρώση ζυµαρικών που προκαλείται από την προσθήκη σε αυτά 
κατονοµαζόµενων και επιτρεπόµενων υλών, όπως είναι τα αυγά και τα λαχανικά. 
δεν θεωρείται τεχνητός χρωµατισµός.  

2.8.4.19. Τα γεµιστά ζυµαρικά ή νωπά γεµιστά ζυµαρικά, διαφόρων 
σχηµάτων τα οποία αποτελούνται από περίβληµα θα πρέπει να είναι σύµφωνα και 
να πληρούν τους όρους και τις διατάξεις του άρθρου 115 του Κ.Τ.Π..  

2.8.4.20. Η γέµιση µπορεί να περιέχει διάφορες βρώσιµες ύλες, 
αρτύµατα,µπαχαρικά, αλάτι, εκχύλισµα µαγιάς και φυσικές αρωµατικές ύλες. Στη 
γέµιση επιτρέπεται η προθήκη προσθέτων στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες 
για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, εφόσον πληρούν τους όρους του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π.. Ενδέχεται να περιέχονται Σορβικά 
σε µέγιστο ποσοστό 1000mg/Kg, συντηρητικά και αντιοξειδωτικά σύµφωνα µε 
τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. καθώς και η 
προσθήκη γλουταµινικών πρέπει να είναι τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ 
του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π..  

2.8.4.21. Απαγορεύεται η ύπαρξη, πέραν των ορίων που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Ενωσιακής νοµοθεσίας, των 
παρακάτω:  

2.8.4.21.1. Καταλοίπων φυτοφαρµάκων, εντοµοκτόνων, ή άλλων 
επιµολυντών  

2.8.4.21.2. Βαρέων µετάλλων  
2.8.4.21.3. Μυκοτοξινών (Άθροισµα αφλατοξινών, Αφλατοξίνη Β1, 

Ωχρατοξίνη, τοξίνες από τον Μύκητα του γένους Fusarium)  
2.8.4.21.4. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να ανευρίσκονται ζωντανά ή νεκρά 

παράσιτα ή προνύµφες αυτών.  
2.8.5. Ενδεικτικά προµηθευόµενα ζυµαρικά:  
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2.8.5.1. Βίδες  
2.8.5.2. Πεταλούδα  
2.8.5.3. Τριβέλι  
2.8.5.4. Φιογκάκι  
2.8.5.5. Τορτελίνι µε τυρί  
2.8.5.6. Τραχανάς  
2.8.5.7. Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο6  
2.8.5.8. Μακαρόνι Σπαγγέτι Νο3  
2.8.5.9. Πέννες  
2.8.5.10. Λαζάνια φύλλο  
2.8.5.11. Λαζανάκι  
2.8.5.12. Μακαρόνι για παστίτσιο Νο2  
2.8.5.13. Χυλοπίτες  
2.8.5.14. Κανελόνια  
2.8.5.15. Λιγκουίνι  
2.8.5.16. Ταλιατέλλες  
2.8.5.17. Φαρφάλες  
2.8.5.18. Κοφτό µακαρονάκι  
2.8.5.19. Κριθαράκι µέτριο  
2.9. Συσκευασία – Σήµανση Ζυµαρικών  
2.9.1. Τα παραδιδόµενα είδη, θα είναι συσκευασµένα σε πρώτη συσκευασία 

του ½ Kgr σε φιλµ και σε δεύτερη συσκευασία σε χαρτοκιβώτια των 6 ή 12 Kgr, ή 
σε συσκευασίες διαφορετικού µεγέθους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας  

2.9.2. Τα µέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να µεταφέρουν καρκινογόνες ή 
τοξικές ουσίες (π.χ. βαρέα µέταλλα, µονοµερή κτλ.) και δεν δύναται να αλλοιώνουν 
τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των ζυµαρικών, πρέπει δε να πληρούν τους 
όρους του άρθρου 21 του Κ.Τ.Π. και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΚ 89/109, 
του Κανονισµού 1935/2004/ΕΚ, του Κανονισµού 2023/2006, καθώς και την Οδηγία 
2007/42/ΕΚ της Επιτροπής.  

2.9.3. Τα χαρτοκιβώτια να είναι κατασκευασµένα από χαρτόνι µε τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

2.9.3.1. (1) Χαρτόνι κυµατοειδές.  
2.9.3.2. (2) Βάρος χαρτονιού: 670 gr/m2 τουλάχιστον.  
2.9.3.3. (3) Αντοχή κατά mullen: Τουλάχιστον 190lb/in2  
2.9.3.4. (4) Αντοχή σε κάµψη: Χαρτόνι διαστάσεων 30 x 30 cm καµπτόµενο 

µε το χέρι κατά γωνία 180ο, δεν πρέπει να παρουσιάζει ρωγµές ή θραύσεις στα 
σηµεία κάµψης και στις δύο επιφάνειες.  

2.9.4. Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις 
(εργοστάσιο παραγωγής, περιγραφή είδους, ηµεροµηνία παραγωγής – λήξης 
κ.λ.π.)  

2.9.5. Συγκεκριµένα θα πρέπει να αναγράφονται:  
 • Ονοµασία (περιγραφή) του προϊόντος.  
 • Καθαρή ποσότητα.  
 • Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας.  
 • Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή.  
 • Χώρα προέλευσης.  
 • Αριθµός παρτίδας. (Οδηγία 89/396).  
2.9.6. H δε σήµανση να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις σήµανσης τροφίµων:  
2.9.6.1. Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την 
επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων Οδηγία 
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2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ηµεροµηνία, από την 
πάροδο της οποίας και µετά απαγορεύεται το εµπόριο προϊόντων που δεν 
συµµορφώνονται µε την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου.  Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.  

2.9.7. Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά µε την αναγραφή, στην επισήµανση 
ορισµένων τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόµενων από 
την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

2.9.8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση 
των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  

3. Σήµανση  
3.1. Η σήµανση να είναι σύµφωνη µε τις ∆ιατάξεις σήµανσης τροφίµων:  
3.2. Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, 
την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της 
Επιτροπής.  

3.3. Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ηµεροµηνία, από την πάροδο της οποίας και µετά 
απαγορεύεται το εµπόριο προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

3.4. Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων.  

3.5. Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά µε την αναγραφή, στην επισήµανση 
ορισµένων τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόµενων από 
την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

 3.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση 
των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  

4. Μεταφορά  
4.1. Η µεταφορά(Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται µε καθαρά 

και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα και µέχρι τους χώρους αποθήκευσης.  
4.2. Η αποθήκευση και η µεταφορά να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από τον Κ.Τ.Π και τον αντίστοιχο οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ.  
4.3. Τα οχήµατα πρέπει να έχουν πόρτες µε λάστιχα και µηχανισµό 

κλεισίµατος που µπορεί να ασφαλίζεται.  

ΑΔΑ: 9Ω8Ε6-ΨΨΦ
20PROC006246312 2020-02-05



Γ- 14

4.4. Τα εσωτερικά τοιχώµατα των µέσων µεταφοράς πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο ή άλλο υλικό κατάλληλο, λείο και αδιαπότιστο ώστε να καθαρίζονται 
και να απολυµαίνονται εύκολα  

4.5. Τα οχήµατα µεταφοράς ή / και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται 
καθαρά και σε καλή κατάσταση. Επίσης να συντηρούνται ή να αντικαθίσταται όταν 
χρειάζεται.  

4.6. Κατά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για την επιβεβαίωση 
της καταλληλότητας των προϊόντων.  

4.7. Τα συσκευασµένα προϊόντα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται εντός του 
αναγραφόµενου στην ετικέτα χρόνου διατήρησής τους.  

4.8. ∆εν θα γίνονται αποδεκτά αλλοιωµένα τρόφιµα στα οποία έχει λήξει ο 
προβλεπόµενος χρόνος διατήρησης τους, ή τρόφιµα που δεν τηρήθηκε η σωστή 
θερµοκρασία µεταφοράς, ή τρόφιµα µε κατεστραµµένη συσκευασία. Αυτά θα 
πρέπει να επιστρέφονται στο προµηθευτή και θα αντικαθίστανται από τον 
προµηθευτή µε δική του οικονοµική επιβάρυνση.  

4.9. Τα µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε Βεβαίωση 
Καταλληλότητας Οχήµατος από Υγειονοµικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις 
κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια 
Κυκλοφορίας Οχήµατος Μεταφοράς.  

5. Σχετική Νοµοθεσία  
5.1. Κ.Τ.Π.  
5.2. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 14/89.  
5.3. Ο∆ΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996.  
5.4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 για την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων.  
5.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 Κανονισµός Υγιεινής Τροφίµων: Θέτει 

γενικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων που εφαρµόζονται σε όλα τα 
στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων, από το χωράφι ή το στάβλο µέχρι τον 
τελικό καταναλωτή.  

5.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 σχετικά µε τα µικροβιολογικά κριτήρια των 
τροφίµων.  

5.7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας 
Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ»).  

5.8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2008 για την τροποποίησης του Παραρτήµατος ΙΙ 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµό. 852/2004.  

5.9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 89/109.  
5.10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004/ΕΚ.  
5.11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά µε την ορθή 

πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή µε τα τρόφιµα.  

5.12. Οδηγία 2007/42/ΕΚ.  
5.13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου.  

5.14. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  

5.15. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 28ης 
Νοεµβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις 
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δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.  

5.16. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση 
των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ 
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής.  

5.17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης 
∆εκεµβρίου 2006 για καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες 
ουσίες οι οποίες επιµολύνουν τα τρόφιµα.  

5.18. Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή 
των τροφίµων.  

5.19. Allied Codification Publication Number. NATO ACodP-2/3.  
5.20. ISO 712: Cereals and cereal products -- Determination of moisture 

content -- Routine reference method.  
5.21. ISO 5531: Wheat flour -- Determination of wet gluten.  
5.22. ISO 7305: Milled cereal products -- Determination of fat acidity.  
5.23. ISO 2171: Cereals and milled cereal products -- Determination of total 

ash.  
5.24. ISO 7302: Cereals and cereal products -- Determination of total fat 

content.  
5.25. EN ISO 536 “Paper and Board — Determination of Grammage”.  
5.26. EN ISO 17025 “General requirements for the competence of testing 

and calibration laboratories”.  
5.27. ISO 22000: “Food safety management systems – Requirements for 

any organization in the food chain”  
5.28. EN ISO 21415-2 “Wheat and wheat flour- Gluten content”  
5.29. ASTM D 774 Bursting strength of paper.  
5.30. ASTM D828 Standard test method for tensile properties of paper and 

paperboard using constant – rate – of – elongation apparatus.  
5.31. ISO 13690 “cereals, pulses and milled products-Sampling of static 

batches”.  
5.32. EN ISO 3034 “Corrugated Fiberboard – Determination of single sheet 

Thickness”.  
5.33. EN ISO 2759 “Board — Determination of Bursting Strength”.  
5.34. TAPPI T 810 “Bursting Strength of Corrugated board”.  
5.35. Codex STAN 234 «Recommended Methods of Analysis and  
Sampling»  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ασµχος (Ο) Αντώνιος Βασιλάκης 

  ∆ιευθυντής 

Υπσγός (Ο) ∆ανάη Γούσιου  
Τµηµαταρχης Εκµεταλλεύσεων & 

Τροφοδοσίας 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
                       ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       
              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ                           

                                            ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
     & ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

            5 Φεβ 20                             
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.405/Σ.102 

 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 

 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο    …../ 2020 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ – ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ – ΡΥΖΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2ου ΑΚΕ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ……………………………………………. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ    …/2020 

 
Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                                            
 

Άρθρο 1 ο   :    Γενικοί  Όροι 
        
Β. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο 2ο    :   Περιγραφή – Τιµή  Αντικειµένου – Κρατήσεις  
    Άρθρο 3ο    :   Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 
    Άρθρο 4ο    :   Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα 

Άρθρο 5ο    :   Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου   
Άρθρο 6ο    :   ∆ιενέργεια Ελέγχων – ∆ειγµατοληπτικών Εξετάσεων 

    Άρθρο 7ο    :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  
    Άρθρο 8ο    :   Εγγυήσεις 
 
Γ. ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  
    ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
    Άρθρο 9ο     :   Τεχνικές Προδιαγραφές - Παροχές Εγγυήσεων κλπ 
 
∆. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
    ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
    Άρθρο  10ο :  Χρόνος Παράδοσης 
    Άρθρο  11ο :  Παράδοση – Παραλαβή 
    Άρθρο  12ο :  Συσκευασία – Μεταφορά  
    Άρθρο  13o :  Απόρριψη Υλικού – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή 
    Άρθρο  14ο  :  Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου    
 
Ε. ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
   Άρθρο  15o  :  Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης 
   Άρθρο  16o  :  Ολοκλήρωση Σύµβασης 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 
 
ΤΗΛ. : 210-8191232 
  
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./2020 
 
 
 

ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   (…………….€) 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ – ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ – ΡΥΖΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2ου ΑΚΕ 

 
                                

Στη ∆εκέλεια σήµερα ……………………………….. στα Γραφεία της 
∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (ΤΓΑ 1010 Αεροδρόµιο ∆εκελείας), οι υπογεγραµµένοι 
: …………………………………. Επιτελάρχης της ∆ΑΕ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, 
σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. Φ.831/Α∆……../Σ……./……….. Κατακυρωτική 
Απόφαση και η εταιρεία «…………………………..» ΑΦΜ ……………………….. 
που εκπροσωπείται από τον ………………………………………………….. µε Α∆Τ 
…………………………, Οδός………………, αρίθµ.…...., Τηλ. ……………… – FAX. 
……………, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων 
µε την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής 
“Προµηθευτή” των αγαθών όπως αναφέρεται λεπτοµερώς στο άρθρο δύο (2) της 
σύµβασης.   
.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 
 
 1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-
08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 
 
 2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  
 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Άρθρο 2ο 

Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις 
 

1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην προµήθεια  
Οσπρίων – Ζυµαρικών – Ρυζιού προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων 
ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, ως εξής: 

 

 
 2. Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις 
(0,13468%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   α. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
   β. Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
0,00042% (0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθµ 
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α. 
 

Α/Α 
Περιγραφή 
Είδους 

CPV ΜΜ 
Εκτιµώµενη 
Ποσότητα σε 

κιλά 

Τιµή ανά ΜΜ 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολική Αξία 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

       

       

       

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)  

ΦΠΑ (€)  

Σύνολο µε ΦΠΑ (€)  
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   γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
   δ. Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
 Oι κρατήσεις υπολογίζονται στην συνολική καθαρή συµβατική αξία και 
παρακρατούνται εφάπαξ κατά την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου. 

 
3. Η προµήθεια απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταµείων. 
 
4. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος 

(ΦΕ) ποσοστού 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014. 

 
 5. Πλέον των ανωτέρω, ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τα ακόλουθα λοιπά 
έξοδα: 
 
 α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης µορφής έξοδα ελέγχου 
– δοκιµών, εργαστηριακών ελέγχων και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται µέχρι 
την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή των συµβατικών ειδών στον τόπο 
παράδοσης. 
 
 β. Πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, καθώς και 
όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών ειδών ή 
καθυστερηµένων παραδόσεων. 

 
 γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 
προσφορά του Προµηθευτή (ενδεικτικά έλεγχοι από το Χηµείο, σε περίπτωση που 
ζητηθεί από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος). 

 
 6.  Η σύµβαση έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως την ανάλωση 
του συνόλου της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού (εκτιµώµενη 
διάρκεια δώδεκα (12) µήνες).  

 
Άρθρο 3ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά      

 1. Η πληρωµή του οικονοµικού φορέα θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας. Ειδικότερα: 
 
 α. Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το τµήµα 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της ∆ΟΥ ΑΒ ∆εκέλειας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
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διατάξεις και διαδικασίες, συγκεντρωτικά για τα τιµολόγια κάθε µήνα, για τις 
ποσότητες που παραδόθηκαν, µε βάση τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, υπό τον 
όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα. 

 β. Ο χρόνος εξόφλησης είναι εξήντα (60) ηµέρες, υπολογιζόµενων από 
την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου από τον οικονοµικό φορέα και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συµβατικών 
ειδών. 

 γ. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των 
εξήντα (60) ηµερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το 
πρώτο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν 
λόγω έτους και για το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε 
την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 

    

   δ. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

 

   (1) Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.  

 

 (2) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συµβατικών ειδών µε έκπτωση 
λόγω των αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 

 
   ε. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την αναθέτουσα 
αρχή.  
 
   στ. Ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις 
(0,13468%), οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
 
   (1) Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 
του άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16. 
 
   (2) Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
0,00042% (0,0021*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’αριθµ 
5143/11-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3335) Υ.Α. 
 
   (3) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυών (ΑΕΠΠ) 
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ. 
Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
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∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
   (4) Υπέρ Χαρτοσήµου ΑΕΕΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 6 
της υπ. Αρ.1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄ 969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 
 
 ζ. Oι κρατήσεις υπολογίζονται στην συνολική καθαρή συµβατική αξία 
και παρακρατούνται εφάπαξ κατά την πληρωµή του πρώτου τιµολογίου. 
 
 η. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου 
Εισοδήµατος (ΦΕ) ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.4254/2014. 
 
 θ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 
Επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο 
οικονοµικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα θέµατα 
κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: 
 
 α. Η πιστοποίηση της καταλληλότητας των παραλαµβανοµένων ειδών 
από τα αρµόδια Όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τον Κ.Τ.Π.. 
   
 β. Τιµολόγιο πώλησης αγαθών, εκδοθέν από τον οικονοµικό φορέα µε 
ηµεροµηνία έκδοσης όχι νωρίτερα από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης. 
 
 γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας (για τις 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 δ. Λοιπά προβλεπόµενα δικαιολογητικά (ενδεικτικά έλεγχοι από το 
Χηµείο, σε περίπτωση που ζητηθεί από αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
περαιτέρω έλεγχο του προϊόντος). 
 
 3. Η εξόφληση του Προµηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
 α. ∆εν θα υφίστανται παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις κατά την παραλαβή 
των συµβατικών ειδών από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
  
 β. Θα έχουν καταλογισθεί οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον 
Προµηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συµβατικών ειδών µε παρεκκλίσεις ή 
καθυστέρησης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων 
της Σύµβασης. 
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 γ. Ο Προµηθευτής θα έχει προσκοµίσει όλα τα προβλεπόµενα από 
την Σύµβαση δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 4ο 
Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονοµικού Φορέα 

 
  1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον 
προµηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις: 
   
 α. Όσον αφορά στις περιπτώσεις: 
 
 (1) Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών – ελλείψεις προϊόντων. 
 
 (2) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων. 
 
 (3) Άρνησης αντικατάστασης προϊόντων τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης, ή χρονικής καθυστέρησης πέραν των είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών στην αντικατάσταση αυτών. 
 
 (4) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των προϊόντων λόγω ακαταλληλότητας. 
 (5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος, τόσο 
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 
 
 (6) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, 
 

επιβάλλεται 
 
       ▬ Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο  1.000,00€. 
 
       ▬ Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο  1.500,00€. 
 
       ▬ Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο   2.000,00€. 
 
       ▬ Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
   β. Όσον αφορά στα προβληµατικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία 
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (µε τοξικές ουσίες, ουσίες που υπέχουν 
µόλυνση κλπ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΚΤΠ και στις διατάξεις της 
κείµενης Νοµοθεσίας, επιβάλλεται: 
 
 (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 
5.000,00). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ και 
στο ΓΕΑ/∆ΥΓ, ενώ διακόπτεται η προµήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα και έλεγχος της 
αποτελεσµατικότητας αυτών των ενεργειών µε ανάλογο αποδεικτικό από τον 
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προµηθευτή. Για το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η Υπηρεσία µπορεί να 
προµηθεύεται τα απαιτούµενα προϊόντα από άλλον προµηθευτή, επιβαρύνοντας 
το συµβασιούχο µε την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιµή. 
 
 (2) Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση. 
 
 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών 
ειδών και παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 
4412/16). 
 
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονοµικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει 
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία , εντός 
είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν. 
 
 4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 5. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 5ο 

Κήρυξη  Προµηθευτή ως Εκπτώτου  
 
  Στον Προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου 
(ΕΟΕ), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

 
  α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
  β. ∆ύναται να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του Προµηθευτή 
από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 74 του νόµου.    

 
Άρθρο 6ο  

∆ιενέργεια Ελέγχων – ∆ειγµατοληπτικών Εξετάσεων 
 

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας 
που είναι υπεύθυνα  για την παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των ειδών (µε συµµετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας 
Υγειονοµκού), δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των εγκαταστάσεων 
του προµηθευτή (καθώς και των συνεργαζόµενων προµηθευτών/παραγωγών 
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του), ώστε να διαπιστώνεται η συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη 
παρασκευής – συσκευασίας των προϊόντων στη διάθεση της εκάστοτε αρµόδιας 
Επιτροπής της Υπηρεσίας, προκειµένου να ελέγχεται η υγειονοµική τους 
καταλληλότητα. 
 

3.  Επίσης, η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή 
ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση 
ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο 
(όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
     
   α. Μικροβιολογικό 
     
   β. Χηµική Ανάλυση. 
   
  γ. Ιστολογική Εξέταση. 
 
   4. Το κόστος των δειγµάτων και των χηµικών αναλύσεων αυτών θα 
βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
 5. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον ΚΤΠ και στην Εθνική και Κοινοτική 
Νοµοθεσία Τροφίµων. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 6. Επισηµαίνεται ότι, όλες οι διαδικασίες που αφορούν στη διενέργεια των 
εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στο Άρθρο 214 του Ν.4412/16, περί 
«∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις». 
 

Άρθρο  7ο 
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύµβαση όταν: 
 
 α. Το συµβατικό είδος δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 
του ∆ηµοσίου. 
 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω. 
 
 (1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του Προµηθευτή. 
 
 (2) Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του 
Προµηθευτή. 
 
 (3) Πληµµύρα. 
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 (4) Σεισµός. 
 
 (5) Πόλεµος. 
 
 (6) ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύµβασης από τον ίδιο ή 
υποπροµηθευτή / υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων 
υλών. 
 
 (7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
 
 (8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
 2. Ο Προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρω βία υποχρεούται, µέσα σε 
είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 8ο 
Εγγυήσεις 

 
 Ο προµηθευτής  κατέθεσε ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµ. ……………………………………….…. 
επιστολή, ισχύος µέχρι την……………………………………….. ποσού ευρώ 
………………………………………………………………………………………….……. 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό  πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των υπό 
προµήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά 
την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Άρθρο 9ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή  Εγγυήσεων κλπ 
 
 1. Η προµήθεια των Οσπρίων – Ζυµαρικών – Ρυζιού προς κάλυψη 
αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ θα γίνει µε βάση τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας 
 

2. Ο Προµηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη 
υποχρέωση που ανέλαβε µε την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια 
του υπ’ αρίθµ. 02/2020 ∆ιαγωνισµού, ως το Παράρτηµα «Β» της Σύµβασης, και 
σύµφωνα µε τη δέσµευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥ∆, µε την οποία απεδέχθη 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προµήθειας. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
 Άρθρο 10ο 

Χρόνος Παράδοσης 
 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται για την παράδοση των ειδών εντός 
24 ωρών από την τοποθέτηση της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης), 
ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός 
δύναται να παραταθεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της Μονάδας, κατά 24 επιπλέον 
ώρες. 

 
2. Οι εκάστοτε παραγγελίες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

των Μονάδων, λαµβανοµένων υπόψη και ετέρων παραγόντων, όπως είναι η 
εποχικότητα, οι περίοδοι εορτών και νηστείας κλπ. 

 
Άρθρο 11ο  

Παράδοση – Παραλαβή  
 

1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν µε έξοδα του οικονοµικού 
φορέα είτε στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας, είτε στην Λέσχη Αξκών, σε χώρο που 
θα του υποδειχθεί από την κάθε Μονάδα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
(από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή). Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να ζητηθεί 
η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες.  

 
2. Η οριστική παραλαβή τους των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια 

Όργανα της κάθε Μονάδας, παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου και κατόπιν σχετικού 
ελέγχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις: 

 
 α. Το προσωπικό του προµηθευτή θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση 
από το γραφείο Ασφάλειας για την είσοδό του στις Μονάδες, να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη συµπεριφορά έναντι του Οργάνων της 
Υπηρεσίας και να σέβεται τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας των 
Μονάδων. 
 
 β. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στις Μονάδες 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως 
ότι δε θα έχει καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ, εξάρτηση από την 
ΠΑ και ότι θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων.  
 
 γ. Σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 
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Άρθρο 12ο  
Συσκευασία – Μεταφορά  

 
 Η συσκευασία των υλικών της σύµβασης, οι επισηµάνσεις επί αυτών 
και η µεταφορά αυτών διέπεται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία, 
τις διατάξεις του ΚΤΠ και το Παράρτηµα «Α» της Σύµβασης. 
               

Άρθρο 13ο  
Απόρριψη Υλικού – Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή  

 
 1. Για περιπτώσεις απόρριψης – αντικατάστασης συµβατικών υλικών 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16.  
 
 2. Για περιπτώσεις παραποµπής σε δευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16.  

 
Άρθρο 14ο 

Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 

 

 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα 
ο προµηθευτής έχει λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε). Με τον ίδιο 
τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που 
προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

       
Άρθρο 15ο  

Τροποποίηση  Όρων Υπογραφής Σύµβασης  
 

 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκεια της επιτρέπεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η τροποποίηση της σύµβασης 
γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. 

 
Άρθρο 16ο  

Ολοκλήρωση Σύµβασης  
 

 Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος 
που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
 
 β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που 
παραδόθηκαν. 
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 γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
 δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόµενα από την Σύµβαση. 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
 1. Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 
 

2. Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 
 3. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση 
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της ΠΑ λύεται, εφόσον από την 
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 4. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.  

 
ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                      Ο                                                                              Ο 
            ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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«Α» Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφή Υπηρεσίας 
«Β» Προσφορά Προµηθευτή Οικονοµική και Τεχνική 
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