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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» 

 Α∆ΑΜ: ���������� 
 Α∆Α: ����������� 
 

ΠΡΟΣ:  115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝ.: Τηλ.: 2821005040-5 
 Φ830/Α∆.21747 
 Σ.4679 
 Σούδα,   7   ∆εκ 20 
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 19/2020 για την   

Περιοδική Προµήθεια Νωπής Αποφλοιωµένης-Καθαρισµένης Πατάτας 
για Ανάγκες Τροφοδοσίας-Λεσχών της 115ΠΜ (Απόφαση Ματαίωσης & 
Επανάληψης)  

 

         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. 

    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 τροποποιήθηκε και 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, 
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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», όπως ισχύει. 

  ιβ. Την υπ’ αριθµ. 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’ αριθ. 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’ αριθ. 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’ αριθ. 1191/14-03-17 Απόφαση των Υπουργών 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών περί «Καθορισµού του χρόνου,  τρόπου υπολογισµού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ. 3, άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147)» . 

  ιστ. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β’1781/23-05-17) Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών και περί «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

                 ιζ.    Τα κατωτέρω θεσµικά κείµενα της ΠΑ: 

         (1)  Το ΕΠΑ Γ-05/18 «Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας 
(ΕΤΡΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

         (2)  Το ΕΠΑ ∆-45/10 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίµων και 
Νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

          ιη. Το εγκεκριµένο αίτηµα προµήθειας αγαθών θέµατος µε  Α∆ΑΜ 
20REQ007663172 και 20REQ007663156. 

                 ιθ. Την υπ’ αριθµ. 19/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(ΠΕΕ), µε Φ.830/Α∆.20453/Σ.4371/17-11-20/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ., που καταρτίστηκε για 
τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προµήθεια είδος θέµατος (Α∆Α: 
ΩΧΩΖ6-Τ08 και Α∆ΑΜ: 20PROC007663362). 

                  κ. Την υπ’ αριθµ. 234/3-12-20 Ηµερήσια ∆ιαταγή Πτέρυγας, µε την 
οποία συγκροτήθηκε, µεταξύ άλλων, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού-λήψης 
προσφορών της ΠΕΕ 19/2020 (επιτροπή αγορών ∆εκεµβρίου 2020).  

                 κα. Το γεγονός ότι, παρά την ευρεία δηµοσίευση του διαγωνισµού 
[∆ιαύγεια, ΚΗΜ∆ΗΣ, ιστοσελίδα ΠΑ (haf.gr), κλπ], υποβλήθηκε µόνο µία (1) 
προσφορά («ΣΑΜΨΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ»). 
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             κβ. Το από 03 ∆εκεµβρίου 2020  πρακτικό, µε το οποίο η αρµόδια 
επιτροπή αγορών  εισηγείται οµόφωνα τα εξής: 
 
                          (1) Την απόρριψη της προσφοράς του προµηθευτή «ΣΑΜΨΑΚΗ 
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ», για τους λόγους που αναγράφονται στην παράγραφο 5 του οικείου 
πρακτικού. 

                          (2)  Τη µαταίωση και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας της 
ΠΕΕ 19/20, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές ή µε τροποποίηση αυτών, λόγω 
απόρριψης της µοναδικής συµµετέχουσας προσφοράς. 
 

                    κγ. Τις µερίδες αποθέσεων της Μονάδας, οι οποίες εµφανίζουν ικανό 
υπόλοιπο.  

                κδ. Την ανάγκη υλοποίησης της εν θέµατι προµήθειας, προκειµένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των Λεσχών-Τροφοδοσίας της 115 Πτέρυγας Μάχης.  

                κε.  Την ανάγκη λήψης απόφασης µε γνώµονα τις  αρχές της τυπικότητας, 
της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισµού των συµµετεχόντων, της νοµιµότητας  
και του δικαίου, σε συνδυασµό µε την ανάγκη εξασφάλισης του συµφέροντος του 
∆ηµοσίου. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

          2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού 
θέµατος στο από 3 ∆εκ 20  Πρακτικό της. 

          3. Απορρίπτουµε την προσφορά του οικονοµικού φορέα «ΣΑΜΨΑΚΗ 
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ», σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 5  του από 03 
∆εκ 20 Πρακτικού, για τους κάτωθι λόγους: 

   α. Στην υποβληθείσα Υπεύθυνη ∆ήλωση και Οικονοµική Προσφορά, δεν 
ήταν συµπληρωµένη η ηµεροµηνία, κατά παράβαση των απαιτήσεων των 
παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 3 του Παραρτήµατος «Β», καθώς και του 
Παραρτήµατος «∆» της Πρόσκλησης. 

    β. ∆εν προσκοµίστηκε   «Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της 
επιχείρησης», κατά παράβαση των απαιτήσεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 3 
του Παραρτήµατος «Β» της Πρόσκλησης. 

    γ. ∆εν προσκοµίστηκαν   «Αντίγραφα των αδειών των οχηµάτων 
µεταφοράς των προϊόντων»,  κατά παράβαση των απαιτήσεων της παραγράφου 2δ 
του άρθρου 3 του Παραρτήµατος «Β» της Πρόσκλησης. 

           4. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας λήψης προσφορών 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθµ. 19/2020, λόγω 
απόρριψης της µοναδικής υποβληθείσας προσφοράς, βάσει των καθοριζοµένων 
στην παράγραφο 1α του άρθρου 106 του Ν.4412/16, και σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στο από 03-12-2020 πρακτικό της επιτροπής. 

            5. Προκηρύσσουµε  Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθµ. 19.1/2020, µε τους ίδιους όρους και 
προδιαγραφές της ΠΕΕ 19/20, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 
του άρθρου 106 και το άρθρο 118  του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά 
είδος), για την περιοδική προµήθεια Νωπής Αποφλοιωµένης-Καθαρισµένης 
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Πατάτας (CPV: 15311100-2)  για ανάγκες Τροφοδοσίας-Λεσχών της 115ΠΜ, για 
δύο (2) έτη, ετήσιας  προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι  
χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη. Όροι 
και προδιαγραφές της ΠΕΕ 19.1/20, ως τα Παραρτήµατα της παρούσας. Η 
υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς  δυνατότητα ανανέωσής 
της.  

       6. Τρόπος και προθεσµία κατάθεσης προσφορών για την επαναληπτική 
ΠΕΕ 19.1/20: Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19.1/2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΗΣ 115ΠΜ» στην 115ΠΜ/Κεντρική Γραµµατεία µε τους ακόλουθους τρόπους: 

  α. Είτε µε ταχυδροµική αποστολή στη ∆ιεύθυνση «115 Πτέρυγα Μάχης 
(∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)-Αεροδρόµιο Σούδας-Χανιά-ΤΚ 73100» µε συστηµένη επιστολή ή 
µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (COURIER), µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στη Γραµµατεία της 115ΠΜ προκειµένου να 
πρωτοκολληθούν, µέχρι την Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 14:30. Ως εκ 
τούτου, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία µε τους χειριστές θέµατος (2821005040-
5-7) για την έκδοση άδειας εισόδου στη Μονάδα ή την παραλαβή των φακέλων 
προσφοράς από την Πύλη του Στρατοπέδου στην περίπτωση αποστολής του 
φακέλου προσφοράς µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (COURIER). Σε κάθε 
περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των 
φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.  

  β. Είτε µε την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Αγορών της 115ΠΜ, 
µέχρι την τιθέµενη ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (βλέπε 
παράγραφο 7). 

 7. Ηµεροµηνία αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών για την 
επαναληπτική ΠΕΕ 15.1/20:  Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δηµόσια την 
Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 09:00, σε αίθουσα του ∆ιοικητηρίου της 
115ΠΜ από την Επιτροπή αγορών. Στη διαδικασία δύναται να παρευρίσκονται οι 
προσφέροντες (διά του εκπροσώπου τους), κατόπιν τηλεφωνικής ενηµέρωσης του 
χειριστή θέµατος. 

        8. Υγειονοµικός Έλεγχος: Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και πριν 
την έκδοση σχετικής απόφασης, προβλέπεται η διενέργεια, από αρµόδια Επιτροπή 
[η οποία θα απαρτίζεται και από Αξκό ειδικότητας (ΥΚ) ή (ΥΙ)], υγειονοµικού 
ελέγχου των εγκαταστάσεων των συµµετεχόντων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4 
του Παραρτήµατος «Β» της παρούσας. 

       9. Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις ισχύουσες περί προµηθειών 
διατάξεις (Ν.4412/16). 

     10. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα 
Οικονοµικού της Μονάδας:  τηλ. 2821005040-5 [αρµόδιος χειριστής: Ασµχος (Ο) 
Αβραάµ Αβραµίδης]. Σε κάθε περίπτωση, ουδείς ενδιαφερόµενος οικονοµικός 
φορέας ή προσφέροντας δύναται να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις των 
υπηρεσιακών Οργάνων. 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
ΜΥ µε Α΄ βαθµό Μαρινάκη Ελένη 
Τµχης Κεντρικής Γραµµατείας 115ΠΜ 

Σµήναρχος (Ι) Ιωάννης Χατζηγεωργίου 
∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια                                                                Συνηµµένα 
115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ.                                                                                 -                              

 
Αποδέκτες για Πληροφορία                                                        Συνηµµένα             
115ΠΜ/ ΥΥ-∆Π∆  (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ)                                  -           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 «Α» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 «Β» ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 «Γ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 «∆» ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 «Ε» ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 «ΣΤ» ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
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 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.830/Α∆.21747/Σ.4679   7     ∆εκ  20 

 
                            ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Α/
Α 

     CPV  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (€) 
ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1  
 
 

15311100-2 

ΝΩΠΕΣ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΕΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΚΟΜΕΝΕΣ  ΦΟΥΡΝΟΥ  
 
 

 
 
 

20.000,00 

2 ΝΩΠΕΣ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΕΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΚΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙ   
 
 

 
 
 
 

                              Ασµχος (Ο) Αβρ. Αβραµίδης 
                                                                Επόπτης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.830/Α∆.21747/Σ.4679    7  ∆εκ 20 

 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείµενο Προµήθειας 

 
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην περιοδική προµήθεια των 

Λεσχών και  της Tροφοδοσίας Στρατευσίµων της 115ΠΜ µε  Νωπή 
Αποφλοιωµένη-Καθαρισµένη Πατάτα, ως τα είδη του Παραρτήµατος «Α», και για 
χρονική περίοδο δύο (2) ετών, χωρίς δικαίωµα παράτασης. Η εν λόγω δαπάνη 
δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των  είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

 
          2. Ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση από την ΠΑ σε 
περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στην 
ετήσια ή συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης. 

 

3. Το κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά 
είδος.  

 
4. ∆ύναται να δοθεί προσφορά για ορισµένα µόνο από τα ανωτέρω 

ζητούµενα είδη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δύναται η κατακύρωση να γίνει σε 
περισσότερους του ενός οικονοµικού φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
∆ιεξαγωγή ∆ιαδικασίας Ανοίγµατος Προσφορών-∆ιαγωνισµού 

 
 Η διαδικασία ανοίγµατος προσφορών-διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την  
Πέµπτη 17 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 09:00, στο ∆ιοικητήριο της 115ΠΜ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι η χαµηλότερη τιµή 
ανά είδος), και ενώπιον της επιτροπής αγορών της Μονάδας. ∆ιευκρινίζεται ότι 
δύναται να δοθεί προσφορά και για µέρος των ειδών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Προσφορές  

 
 1. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ & E-MAIL του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει 
ευκρινώς την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19.1/2020 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 115ΠΜ».  
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 2.  Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
  α.  Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ΄ 75, όπως εκάστοτε 

ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «∆» 
της παρούσας, στην οποία ο συµµετέχων δηλώνει ότι:  

 
                           (1) Συµφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα µε τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και µε τις διατάξεις που 
διέπουν τις προµήθειες του ∆ηµοσίου. 

                          (2) Τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 
της ΠΕΕ 19/2020, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές τροφίµων-ποτών του 
∆ηµοσίου. 

                          (3) ∆εσµεύεται για την παράδοση των προϊόντων µε τα κατάλληλα 
ιδία µέσα (αυτοκίνητα-ψυγεία) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας. 

                    (4) Μέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 
Ν.4412/16. 

 
  β.  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Ε» της παρούσας, η οποία θα περιλαµβάνει την 
προσφερόµενη τιµή του προϊόντος (χωρίς Φ.Π.Α.), ανά είδος, ολογράφως και 
αριθµητικά, σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης, καθώς και η χώρα 
προέλευσης του προϊόντος και το ποσοστό ΦΠΑ. 
 
                  γ. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
        δ. Αντίγραφα των αδειών των οχηµάτων µεταφοράς των 
προϊόντων, από τα οποία θα πιστοποιείται, από αρµόδια Κρατική Αρχή, η 
καταλληλότητα των οχηµάτων για τη χρήση που προορίζονται. Τα ανωτέρω 
οχήµατα θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των ειδών κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
   

3.  Η προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών ανωτέρω παραγράφου είναι 
υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισµού. Σε περίπτωση απαλλαγής από την 
υποχρέωση προσκόµισης οποιουδήποτε δικαιολογητικού, αυτή, η απαλλαγή, θα 
πρέπει να τεκµαίρεται βάσει στοιχείων από το συµµετέχοντα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών 

 

   1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µία (1) δηµόσια συνεδρίαση, στην 

οποία αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς, και η Επιτροπή µονογράφει κάθε 

φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, 

δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον 

είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
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 2. Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει-
αξιολογεί τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο-αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών, και πριν την έκδοση σχετικού πρακτικού, η αρµόδια Επιτροπή [η 
οποία θα ενισχυθεί υποχρεωτικά από επιπλέον µέλος, ήτοι από Αξκό Υγειονοµικού 
(ΥΚ) ή (ΥΙ)], προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
            α. Εξέταση των εγκαταστάσεων µόνο του/των προσωρινού/ων 
µειοδότη/ων, για τη διαπίστωση των πραγµατικών δυνατοτήτων παραγωγής, την 
εξέταση των πρώτων & βοηθητικών υλών, καθώς και την υγειονοµική 
καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και των οχηµάτων τους. 

 
  β. Στην ανάλογη συµπλήρωση των προβλεποµένων Φύλλων 
Επιθεώρησης Βιοµηχανιών-Τροφίµων, µε τις διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και τη 
σχετική βαθµολογία, λαµβάνοντας υπόψη και τα καθοριζόµενα στην υπ’αρίθµ. 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-12 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β’ 2718/2012).  
 
 3. Επισηµαίνεται ότι το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί µια εταιρεία ως 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ, είναι τα 650 µόρια. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ανάλογου 
υγειονοµικού ελέγχου των εγκαταστάσεων των συνεργαζόµενων προµηθευτών-
παραγωγών, δειγµατοληπτικά και κατά την κρίση της, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της Σύµβασης. 
 

 4.  Η αναθέτουσα αρχή µετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιτόπια 
εξέταση των εγκαταστάσεων, ειδοποιεί εγγράφως τον προτεινόµενο από την 
αρµόδια επιτροπή προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης (δηλαδή τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 80), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. 
 
          5. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, ως η ανωτέρω 
παράγραφος, είναι τα κάτωθι: 
 
                   α. ∆ικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16, ήτοι απόσπασµα του ποινικού µητρώου {έκδοσης έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής τους}: 
 
   (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. 
 
   Εναλλακτικά, δύναται η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 
4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ 
µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 79A του 
Ν.4412/16. Πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την ενηµέρωση/κοινοποίηση της 
πρόσκλησης του πρώτου µειοδότη για την υποβολή της και απαιτείται βεβαίωση 
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του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
 Ο νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα (για νοµικά πρόσωπα), 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησης κατά το 
χρόνο υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται µε το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
       β. ∆ικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 α) και 2 β) του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται 
δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους.  
 
       γ. Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα τον οικονοµικό φορέα 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών 
του οργάνου διοίκησης/νόµιµου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων (το συγκεκριµένο αποδεικτικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
του). 
 
      6.   Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από έγγραφη εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Έγκριση του ∆ιαγωνισµού – Κατακύρωση 

 
 1. Ο διαγωνισµός τελεί υπό την έγκριση του ∆ιοικητού της 115ΠΜ. 
 
 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί 
ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  Στην 
περίπτωση κατάθεσης ισότιµων προσφορών σε κάποιο/κάποια είδος/είδη, ο 
µειοδότης θα αναδεικνύεται κατόπιν κλήρωσης, βάσει του άρθρου 90 (παρ.1) του 
Ν.4412/16.   
 
 3. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή 
του προµηθευτή είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος), και ως εκ 
τούτου, για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ' όψη, κυρίως, τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 
  α. Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται 
αµέσως παρακάτω. 
 
  β. Η συµφωνία της προσφοράς προς τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΕΕ 
19.1/2020 (Παράρτηµα «Γ»), καθώς και προς τους όρους και τις ισχύουσες 
προδιαγραφές τροφίµων-ποτών. 
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  γ.  Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
 

  δ. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα τιµή στην αγορά, για όµοιο ή 
παρεµφερές αγαθό. 
 
 4. Η σύµβαση που θα υπογραφεί, είναι δύο (2) ετών, χωρίς δικαίωµα 
παράτασης. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
παραρτήµατος «ΣΤ» της παρούσας πρόσκλησης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, 
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 η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε 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 β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 
 

 6. Κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Παράδοση – Παραλαβή – Προδιαγραφές-Προθεσµία 

 
 1.  Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στις Λέσχες (Αξκων ή Αγίου 
Ονουφρίου) ή στη ∆ιαχείριση Τροφοδοσίας της 115ΠΜ,  κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή), εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση 
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα της Μονάδας, 
ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής (παραγγελίας).  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
µπορεί να ζητηθεί η παράδοση προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες. 
 
 2. Τα προϊόντα, η παραγωγική τους διαδικασία και η διακίνησή τους, θα 
υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ). 
 
 3. Ο προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσµεύεται για τα 
κάτωθι: 
 
  α. Τα προϊόντα θα τηρούν πλήρως τα οριζόµενα στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές κριτήρια (Παράρτηµα «Γ»). 
 

  β. Τα προϊόντα θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
η επεξεργασία και η συσκευασία τους θα είναι αυτή του εµπορίου, µε ευδιάκριτη 
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σήµανση όπου θα αναγράφεται το καθαρό βάρος, η προέλευση, η ηµεροµηνία 
συσκευασίας και λήξης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από 
τον αγορανοµικό κώδικα και σε κάθε περίπτωση, σύµφωνη µε το πνεύµα του ΚΤΠ 
και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις, καθώς και τους κανόνες υγιεινής 
και µεταφοράς τροφίµων, χωρίς χρηµατική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.  
 

  γ. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς, θα είναι κατάλληλα για 
τη µεταφορά των συγκεκριµένων ειδών, µε την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική 
ικανότητα, αναλόγως του είδους που µεταφέρουν.  Ο χώρος τοποθέτησης των 
προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να απολυµαίνεται κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα (η σχετική βεβαίωση απολύµανσης να βρίσκεται στη διάθεση 
του επιθεωρούντος Ιατρού ή Κτηνιάτρου, σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου). Η 
τήρηση των υγειονοµικών συνθηκών µεταφοράς των προϊόντων, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.  
 
 4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η Υγειονοµική Υπηρεσία της 
115ΠΜ, δύναται να προβαίνει σε προβλεπόµενους ελέγχους είτε κατά την 
παραλαβή των ειδών είτε µε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να  παρέχει, στα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας, κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
 
 5. Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της, µέσω της Υγειονοµικής 
Υπηρεσίας της 115ΠΜ, 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 κατά περίπτωση ελέγχους : 
 
  α. Μικροβιολογικό. 
  β. Χηµική Ανάλυση. 
  γ. Ιστολογική Εξέταση. 
 
 6. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το 
κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει και 
το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι µία (1) 
φορά το µήνα ή δώδεκα (12) κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος 
βαρύνει την Υπηρεσία. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει 
να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 7.   Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας (συσσιτιάρχης Λέσχης Αξκών ή Αγίου Ονουφρίου ή διαχειριστής 
τροφοδοσίας κλπ) παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου, κατόπιν σχετικού ελέγχου.  
Συγκεκριµένα τα ανωτέρω όργανα θα ελέγχουν τη συµφωνία των ειδών µε τους 
όρους και τις προδιαγραφές της σύµβασης και θα βεβαιώνουν ότι το υλικό είναι 
κατάλληλο και ότι µπορεί να παραληφθεί και να χρησιµοποιηθεί. Η καλή ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα πιστοποιείται µε ενσφράγιστη βεβαίωση που 
θα τοποθετείται όπισθεν των τιµολογίων και θα υπογράφεται από τα παραπάνω 
όργανα, στα οποία θα συµµετέχει υποχρεωτικώς ο Ιατρός ή Κτηνίατρος της 
Μονάδας και ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής (τροφοδοσίας ή Λέσχης αναλόγως της 
προµήθειας). Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους 
της σύµβασης, οι ανωτέρω θα εισηγούνται εγγράφως την απόρριψή του, 
αναφέροντας απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του 
απορριπτόµενου είδους στην επιτροπή αρµόδια επιτροπή αγορών της Μονάδος. 
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Στη συνέχεια η  επιτροπή αγορών, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την παραπάνω 
αναφορά,  θα συντάσσει έγγραφη γνωµοδότηση προς τον ∆ιοικητή της 115ΠΜ 
όπου θα εισηγείται την απόρριψη ή όχι του εν λόγω είδους καθώς και τις πιθανές 
κυρώσεις ή την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου. 
  
 8.   Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε 
γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ µετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή 
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε 
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρµόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της 
απαιτούµενης  γνωµοδότησης είναι η εκάστοτε επιτροπή αγορών.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 

 
 1.  Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται ως εξής: Ο προµηθευτής, 
κατά την παράδοση των ειδών θα εκδίδει τιµολόγιο – δελτίο αποστολής, το οποίο 
θα εξοφλείται τοις µετρητοίς (έως το ποσό των 500,00 ευρώ). Ποσά µεγαλύτερα των 
500,00 ευρώ η πληρωµή θα γίνεται µε επιταγή ή µε κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασµό του προµηθευτή.  
 
 2.  Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται µόνο εφόσον πιστοποιηθεί η 
καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών µε ενσφράγιστη βεβαίωση που θα 
τοποθετείται όπισθεν των τιµολογίων και θα υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα, 
στα οποία θα συµµετέχουν υποχρεωτικώς ο Κτηνίατρος/Ιατρός της Μονάδας και ο 
αρµόδιος ∆ιαχειριστής (Λεσχών ή τροφοδοσίας, αναλόγως της προµήθειας) και 
εφόσον έχει προσκοµισθεί στη Μονάδα (Τµήµα Οικονοµικού της 115ΠΜ) εν 
ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ). 
 
 3.  Επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων ισχύος 
που καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας. Η µη προσκόµιση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας δύναται να αποτελέσει λόγο λύσεως της 
σύµβασης. 

 4.  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 τριάντα (30) 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. 

 5.   Ο ΦΠΑ βαρύνει την Μονάδα.  
 
         6.   Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  4%, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης – Ποινικές Ρήτρες 
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 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύµβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
   α.  Όσον αφορά στις κατωτέρω ενδεικτικές (όχι περιοριστικές) 
περιπτώσεις: 
 

(1)   Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών-ελλείψεις ειδών. 
 
    (2) Πώλησης µε αυθαίρετες τιµές. 
 
                        (3) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των ειδών άνω των 
48 ωρών. 
 
     (4) Άρνησης αντικατάστασης ειδών µη ανταποκρινόµενων στις 
απαιτήσεις ή αντικατάσταση αυτών µε χρονική καθυστέρηση άνω των 24 ωρών. 
    
     (5) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του προµηθευτή. 
 
     (6) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος κατά τη 
συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 
 
       (7) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της 
Μονάδος. 
 
                        (8) Παράδοση ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
      (9) Μη τήρησης γενικότερα των συµβατικών υποχρεώσεων, όπως 
αυτές ορίζονται στους όρους, 
 

Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη σύσταση. 
 

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο τριακόσια ευρώ (€ 300,00). 
 

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο εξακόσια ευρώ (€  600,00). 
 

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
   β.  Όσον αφορά στις περιπτώσεις πώλησης προβληµατικών 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 τις διατάξεις της κείµενης 
Νοµοθεσίας, επιβάλλεται: 
 
             (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο τρεις χιλιάδες ευρώ 
(€3.000). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση της ∆ΥΓ/ΓΕΑ, του ΕΦΕΤ και της 
Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.  
Επιπλέον, διακόπτεται η προµήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και 
διορθωτικές ενέργειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα και έλεγχος της 
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αποτελεσµατικότητας αυτών των ενεργειών µε ανάλογο αποδεικτικό από τον 
προµηθευτή. Για το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει, η Μονάδα µπορεί να 
προµηθεύεται τις ποσότητες των απαιτούµενων ειδών από άλλο 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. Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες 
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του. 
Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν 
µόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση. 
 
        3. Η Υπηρεσία κηρύττει τον προµηθευτή έκπτωτο απευθείας στην 
περίπτωση που  οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή σε υγειονοµικό έλεγχο που θα 
διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της συµβάσεως/συµφωνητικού κριθούν µη αποδεκτές.  
 
 4. Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των 
προβληµατικών ειδών. 
 
 5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός 
χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
εκάστοτε προµηθευτή. 
 
 6. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτή µε τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει ο έχων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
 7. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η επιβληθείσα ποινή 
εξαλείφεται ή προσαρµόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον 
προµηθευτή µε τις πληρωµές του επόµενου µήνα. Η απόρριψη της προσφυγής 
καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 
 
         8. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα 
από την άρνηση του προµηθευτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 9.  Όταν ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόµενες από το παρόν άρθρο, κυρώσεις. 
 
 10. 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). 
 
       11. 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. 
 
     12.       Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
     13. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρµόδιων 
οργάνων των Μονάδων, καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής 
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 και 207 του Ν.4412/16. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 
 
 1.  ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία ή αντικειµενικά σοβαροί λόγοι, οι οποίοι έχουν ως συνέπεια να 
προκαλείται αδυναµία υπογραφής της σύµβασης εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας, παράδοσης ή αντικατάστασης των ειδών, εντός του συµβατικού 
χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας επιβαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που τη συνιστούν, να αναφέρει αυτά εγγράφως και να προσκοµίσει στη Μονάδα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται 
ενδεικτικά: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 
του καταστήµατος του προµηθευτή. 
  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του προµηθευτή που 
συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του. 
  γ. Πληµµύρα. 
  δ. Σεισµός. 
  ε. Πόλεµος. 
  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 
  
 2. Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός εφόσον ο 
προµηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλο καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες που 
επικαλεσθεί αδυναµία παράδοσης στη Μονάδα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
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. Η διαδικασία είσπραξης των προστίµων θα αρχίζει µετά τη λήψη 
από τον προµηθευτή της σχετικής γνωστοποίησης της ΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 
1.    Ο Προµηθευτής, ταυτόχρονα µε την υπογραφή του Συµφωνητικού, 

είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στο  Γραφείο Ασφαλείας της 115 ΠΜ, 
κατάσταση µε άτοµα και οχήµατα που θα εισέρχονται στην Μονάδα για παράδοση 
εµπορευµάτων και πληρωµή. 

          2.   Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα 
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει: 

          α. Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας. 

          β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη 
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόµους και 
τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

                  γ. Να είναι ασφαλισµένο στο ΕΦΚΑ, µε ευθύνη αποκλειστικά του 
Προµηθευτή. 
 
        3.   Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι: 
 
               α.  ∆εν θα έχει ουδεµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ. 
εξάρτηση από την ΠΑ. 
 
    β.  Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 
 
   4.  Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται 
απεριόριστα. 
 
         5.    Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία 
του εξοπλισµού που θα διαθέσει στη Μονάδα (ψυκτικές βιτρίνες, κλπ.) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης.  
 
         6.   Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ της Μονάδος και του προµηθευτή, 
αρµόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον από την κείµενη 
νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.     
  
      7.   Κατά τη διάρκεια της σύµβασης, η Μονάδα µπορεί να κάνει ποιοτικό 
έλεγχο: 
 
  α.  Των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγµάτων των προϊόντων στα 
αρµόδια Κρατικά Χηµεία. 
 
  β.  Των χώρων παρασκευής των προσφεροµένων ειδών. 
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        8. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε: 
 
  α. Μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών από τα αρµόδια Όργανα των 
Μονάδων. 
 
  β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών 
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται). 
 
      9.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει τα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 των 
παρόντων όρων.   
               

ΑΡΘΡΟ 12 
Αναπροσαρµογή Τιµών 

 
 1. Η Μονάδα δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά την διάρκεια της σύµβασης, περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται, 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων. 
  
 2.  Αναπροσαρµογή των τιµών δεν είναι δυνατή.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
 1. Ο Φ.Π.Α, όπως και όπου τούτος προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2859/00) και τις σχετικές ερµηνευτικές 
εγκυκλίους και διαταγές των αρµοδίων φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία. Οι 
προµηθευτές υποχρεούνται να συντάσσουν τις προσφορές τους εν γνώσει των 
διατάξεων αυτών και, ειδικότερα, να συµπληρώνουν σε ιδιαίτερες στήλες τα 
προβλεπόµενα ποσοστά και ποσά του αναλογούντος για κάθε προσφερόµενο είδος 
Φ.Π.Α. 
 
 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, οι διατάξεις του Ν.4235/14 
«∆ιοικητικά Μέτρα, ∆ιαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρµογή της Ενωσιακής και 
Εθνικής Νοµοθεσίας στους Τοµείς των Τροφίµων, των Ζωοτροφών και της Υγείας 
και Προστασίας των Ζώων και άλλες ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», καθώς και γενικότερα οι διατάξεις περί 
ασφάλειας τροφίµων. Επισηµαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίµων αποτελεί 
σηµαντική αρχή για την προστασία του προσωπικού της ΠΑ και ως εκ τούτου οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη συµµόρφωσή τους µε την 
αντίστοιχη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 
          3. Η Σύµβαση/Συµφωνητικό κατισχύει παντός άλλου κειµένου επί του 
οποίου στηρίζεται (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσφορές κλπ.), εκτός 
προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών και άπαντες οι όροι της θεωρούνται 
ουσιώδεις. 
 

ΑΔΑ: Ω8ΧΩ6-02Δ



    

 19

  4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης/συµφωνητικού, 
περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της τιµής και της ποιότητας των ειδών. 
Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές Φ.Π.Α., οι οποίοι θα καθορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες ∆ιατάξεις. 
 
 5. Τροποποίηση της Σύµβασης/Συµφωνητικού, κατόπιν σύµφωνης 
γνώµης του προµηθευτή, είναι δυνατή να γίνει κατά την διάρκειά της, υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 132 του Ν.4412/16 και ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Άρθρο 201 του εν λόγω Νόµου). 
 
 6. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ή 
άλλη Υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προµήθεια στην ΠΑ µε 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση κλπ.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα 
µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς η Υπηρεσία και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση 
από µέρους του προµηθευτή µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες του 
συµβατικού αντικειµένου µέχρι και του συνόλου αυτών. 
 
 

                                         Ασµχος (Ο) Αβρ. Αβραµίδης 
                                                          Επόπτης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.830/Α∆.21747/Σ.4679    7  ∆εκ 20 
 

 
                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
          1. Γενικές Προδιαγραφές Νωπών Οπωρολαχανικών: 
 
         Τα Νωπά Οπωρολαχανικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές εµπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τις 
προδιαγραφές του Κ.Τ.Π. (Άρθρο 119), των ισχυόντων Κανονισµών και ∆ιατάξεων 
(ΦΕΚ 52/28-1-94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), Κανονισµό 
2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31-7-03, ΦΕΚ 1122/03 περί υποχρεωτικής 
τυποποίησης (συσκευασίας και επισήµανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών 
που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές 
και καταστήµατα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις 
(Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών µέτρων 
που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εµπορία 
και διακίνηση τους από τη βάση παραγωγής µέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να 
πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισµών [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της 
Επιτροπής της 7 Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής, 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς 
των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών, του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθµ. 1580/2007 της Επιτροπής της 21 ∆εκεµβρίου 2007 για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθµ. 2200/96, (ΕΚ) αριθµ. 2201/96 και 
(ΕΚ) αριθµ. 1182/2007 του Συµβουλίου στον τοµέα των οπωροκηπευτικών]. 
 
 
     2. Γενικά Χαρακτηριστικά Νωπών Οπωρολαχανικών: 
 
    α. Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι: 
 
   -φρέσκα, ακέραια, υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι 
προσβεβληµένα από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση), 
   -καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγµένα χώµατος, λάσπης, καθώς 
και κάθε άλλης ρύπανσης και κάθε άλλης ανόργανης ή οργανικής και  ορατής ξένης 
ύλης, 
   -απαλλαγµένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς 
οργανισµούς και να µην εµφανίζουν αλλοίωση-φθορές της σύστασης ή των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 
   -απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 
   -απαλλαγµένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 
   -απαλλαγµένα από ζηµιές οφειλόµενες σε χαµηλές 
θερµοκρασίες ή παγετό, 
   -απαλλαγµένα από ξένη οσµή ή/ και ξένη γεύση, 
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   -απαλλαγµένα υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, βαρέων 
µετάλλων  και ραδιενεργών καταλοίπων όπως οργανοφωσφορικά, 
οργανοχλωριοµένα και υδρογονάνθρακες (1881/2006/ΕΕ Κανονισµού). 
 
 
  β. Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγµένα, αλλά όχι 
υπερβολικά και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίµανσης και να 
µην είναι υπερώριµοι. 
 
  γ. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε 
να τους επιτρέπει να αντέχουν τη µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό, να φθάνουν 
σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού και να συσκευάζονται κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την µεταφορά και 
αποθήκευση. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίµηση 
χάρτινες, καθαρές, απαλλαγµένες από οσµές, ξένα σώµατα και υγρασία, ώστε να 
εξασφαλίζεται η µεταφορά και η διακίνηση τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Τα 
υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό του 
χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να µην 
είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και 
κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. Η χρησιµοποίηση υλικών και ιδίως 
χαρτιών ή σηµάτων που περιέχουν εµπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται µε την 
προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει µε µελάνι ή κόλλα 
που να µην είναι τοξικά. 
 
  δ. Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγµένα 
στρώµατα µε οµοιογενές περιεχόµενο και ποτέ χύµα και θα πρέπει να τηρούνται οι 
ειδικές προδιαγραφές εµπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 543/2011 και στην αριθµ. Α2-718/28-
7-14 ΦΕΚ 2090Β/14 Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ). 
 
  ε. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές, 
να περιέχει προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, µεγέθους και 
σαφώς του ιδίου βαθµού ανάπτυξης και ωρίµανσης. 
 
  στ. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωµένες 
στην ίδια πλευρά µε ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις 
ακόλουθες ενδείξεις:  
   -Ταυτοποίηση: Όνοµα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του 
αποστολέα. Η ένδειξη αυτή µπορεί να αντικαθίσταται: για όλες τις συσκευασίες 
εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον κωδικό του συσκευαστή και/ή του 
αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από επίσηµη υπηρεσία, συνοδευόµενο 
από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή ισοδύναµη συντοµογραφία), 
για τις προσυσκευασίες και µόνο, από το όνοµα και τη διεύθυνση του πωλητή που 
είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόµενα από την ένδειξη 
«συσκευασµένο για:» ή ισοδύναµη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα πρέπει 
να περιέχει και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στον συσκευαστή και/ή στον 
αποστολέα. Ο πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά µε τη σηµασία του κωδικού αυτού. 
   -Φύση του προϊόντος-Κοινή ονοµασία του είδους, αν το προϊόν 
δεν είναι ορατό εξωτερικά. Ονοµασία της ποικιλίας. 
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   -Καταγωγή του προϊόντος-Χώρα καταγωγής και ενδεχοµένως, 
περιοχή παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονοµασία. 
 
   -Εµπορικά χαρακτηριστικά-Ποιοτική Κατηγορία. Μέγεθος 
εκφραζόµενο ως: Ελάχιστο και µέγιστο µέγεθος ή κωδικό(-ούς) µεγέθους που 
ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή µέγιστο µέγεθος ή τον αριθµό. 
   -Αριθµός παρτίδα. 
 
  ζ. Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις 
πρέπει να αναγράφονται σε ευδιάκριτο σηµείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της 
παλέτας. 
 
       3. Μικροβιολογικές Απαιτήσεις Γενικά: 
  
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθµ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15 
Νοεµβρίου 2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα. 
 
 4. Αναλυτικές Προδιαγραφές για Πατάτες: 
 
  Θα πρέπει να είναι ολόκληρες ακέραιες, υγιείς, απαλλαγµένες από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόµων και ασθενειών, καλά 
σχηµατισµένες µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιηµένες, καθαρές (κυρίως 
απαλλαγµένες από κατάλοιπα λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων, χώµατα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώµα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη µούχλας, µώλωπες ή άλλες 
ζηµιές. Θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από κάθε ξένη γεύση και οσµή, να είναι 
σφικτές και συνεκτικές χωρίς αλλοιώσεις, απαλλαγµένες από καφέ εσωτερικές 
κηλίδες, πρακτικά απαλλαγµένες από πρασίνισµα (µέχρι το 1/8 της επιφάνειας) που 
να αφαιρείται µε το καθάρισµα και σε ποσοστό που να µην υπερβαίνει το 1% του 
συνολικού βάρους της συσκευασίας. Η επιδερµίδα να παρουσιάζει λεία και συνεχή 
υφή ενώ το χρώµα της να είναι κίτρινο. Οι πατάτες θα είναι εξωτερικά καθαρισµένες 
από χώµατα και θα έχουν σχήµα στρογγυλό έως µακρόστενο. Οι οφθαλµοί τους να 
µην παρουσιάζουν ανάπτυξη φύτρων και να είναι ουσιαστικά απαλλαγµένες από 
ίχνη ασθενειών, προσβολών από έντοµα, κακώσεων εγκοπών, εκδορών και 
εγκαυµάτων. Το περιεχόµενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαµβάνει 
πατάτες της ίδιας προέλευσης, ποικιλίας, ποιότητας και µεγέθους. Οι πατάτες 
πρέπει να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό ωριµότητας και να έχουν τον ίδιο 
χρωµατισµό επιδερµίδας. Τα µέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προστασία και τον αερισµό του προϊόντος, να είναι καινούργια καθαρά και από 
υλικό που δεν προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους. Τα 
προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη µεταφορά και στη µεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισµό τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Σύµφωνα µε το Π.∆.365/02 και τον 
Κανονισµό (ΕΕ) 543/2011 είναι υποχρεωτική η σήµανση του προϊόντος, επί της 
συσκευασίας της παραγόµενης στην Ελλάδα ή εισαγόµενης από Τρίτες Χώρες και 
διακινούµενης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας, από τον 
παραγωγό έως και το στάδιο της λιανικής πώλησης. Κατά τη διακίνηση πατάτας 
εµπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα σήµανσης υποχρεωτικά πρέπει να 
αναγράφονται: ο αριθµός από το µητρώο εµπόρων νωπών οπωροκηπευτικών 
(Κωδικός αριθµός ΟΓ από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ), ο αριθµός 
Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του παραγωγού και του συσκευαστή, το είδος, η 
χώρα καταγωγής και η περιοχή, η ποικιλία, η ποιοτική κατηγορία, ο αριθµός 
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παρτίδας (ΕΟΤ), το βάρος, καθώς και η ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ». 
Κάθε παραγωγός, διακινητής και συσκευαστής πατάτας, οφείλει να είναι 
εγγεγραµµένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονοµίας. Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού 
προερχόµενη από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να 
αναγράφουν επί της νέας συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της ετικέτας. 
 

5. Αποφλοιωµένη Πατάτα  

α. Γενικά:  

Το προϊόν παρασκευάζεται από νωπές πατάτες, που έχουν υποστεί 
διαδικασία αποφλοίωσης και τεµαχισµού σε κατάλληλα παρασκευαστήρια για την 
παραγωγική διαδικασία, για την αποθήκευση και τη διακίνηση των προϊόντων. 
Σηµειώνεται ότι, το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από στίγµατα, δυσχρωµίες 
και ξένα σώµατα και να µην έχει έντονη οσµή του µέσου συντήρησης. 

 

β. Συσκευασία: 

    (1) Το προϊόν πρέπει να  είναι συσκευασµένο σε κατάλληλη πλαστική 
σακούλα (προσυσκευασία) υπό κενό (vacuum). 

   (2) Η συσκευασία πρέπει να είναι πλαστική, κατάλληλη για τρόφιµα, 
καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Επιπλέον, δεν πρέπει να είναι 
σπασµένη, παραµορφωµένη ή να παρουσιάζει διαρροές. 

  (3) Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή µε 
τρόφιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τόσο της ενωσιακής (1935/2004/ΕΕ 
Κανονισµός), όσο και της εθνικής νοµοθεσίας (ΚΤΠ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του υπ’αριθµ. 2023/2006/ΕΕ Κανονισµού, σχετικά µε τις ορθές  πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειµένων, που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα. 

  

          γ. Επισηµάνσεις-Συνθήκες Συντήρησης και Μεταφοράς:        

(1) Επί της συσκευασίας, πρέπει να αναγράφονται στην 
ελληνική γλώσσα κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες µε 
ευανάγνωστους, εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

          (α) Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος 
(αποφλοιωµένες/καθαρισµένες πατάτες). 

         (β) Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση της επιχείρησης 
τροφίµων. 

         (γ) Η καθαρή ποσότητα του περιεχοµένου, εκφραζόµενη σε µονάδες 
βάρους (κιλά). 

        (δ) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος (συντηρούµενα 
υπό ψύξη). 

       (ε) Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του προίόντος. 

(2) Οι συσκευασίες µε το προϊόν πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, 
δροσερό και ξηρό περιβάλλον και συγκεκριµένα υπό ψύξη, δηλαδή σε κατάλληλους 
χώρους αποθήκευσης µε θερµοκρασία 0-7oC. Οι ίδιες συνθήκες πρέπει να 
υφίστανται και κατά τη µεταφορά. 
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                (3) Η Υπηρεσία διατηρεί, ανά πάσα στιγµή, το δικαίωµα να προβεί σε 
απόρριψη των προϊόντων, των οποίων τα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά δεν 
αντιστοιχούν στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή (ακέραια, ώριµα, µε εµφάνιση και 
οσµή φρέσκου, καθαρά, χωρίς λάσπες και ξένα σώµατα, χωρίς αλλοιώσεις που 
υποδηλώνουν προσβολή από έντοµα ή σήψη), τα οποία ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει άµεσα. 
 
 
 
 

                                      Ασµχος (Ο) Αβρ. Αβραµίδης 
                                                        Επόπτης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗΝ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.830/Α∆.21747/Σ.4679    7   ∆εκ  20 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ 4, Ν. 1599/1986) 

  
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις  της § 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, περί ψευδούς δήλωσης, δηλώνω ότι:  
      (1) Συµφωνώ ρητά και ανεπιφύλακτα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος καθώς και µε τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες του ∆ηµοσίου. 
       (2) Τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΕΕ 19.12020, καθώς 

και τις ισχύουσες προδιαγραφές τροφίµων-ποτών του ∆ηµοσίου. 
       (3) ∆εσµεύοµαι για την παράδοση των προϊόντων µε τα κατάλληλα ιδία µέσα (αυτοκίνητα-

ψυγεία) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας. 
 (4) Μέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισµού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 Ν.4412/16. 

                                                                                    Ηµεροµηνία:uuuu. 
                                   
                                                                                       Υπογραφή 

 
 
 
\ 
 
(1). Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του  
δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
 (2). Αναγράφεται ολογράφως.  
(3). «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

 

ΠΡΟΣ(1):  

 Όνοµα :  Επώνυµο :  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :      

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας :     

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης :  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας :  Τηλ :  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός :  Αριθ : ΤΚ : 

Αρ. 
Τηλεοµοιοτύπου   

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου (Εmail) :  

ΑΔΑ: Ω8ΧΩ6-02Δ



    

 26

 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.830/Α∆.21747/Σ.4679    7    ∆εκ 20 
 

 

                              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΕ 19.1/2020 

 
Α 
/Α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ,  

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ, 

 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

ΦΠΑ 
(%) 

1 ΝΩΠΕΣ 
ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΕΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΜΕΝΕΣ  
ΦΟΥΡΝΟΥ  
 

    

2 ΝΩΠΕΣ 
ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΕΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΜΕΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙ   
 
 

    

 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)  ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 
  
 
 

ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
(uuuuuuuuuu.uu) 

 Ο 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 (Υπογραφή-σφραγίδα) 
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 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.830/Α∆.21747/Σ.4679    7   ∆εκ  20 
 

 

              ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ) ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝu../u.. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΩΠΗΣ ΑΠΟΦΛOΙΩΜΕΝΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗΝ 115 ΠΜ 
 
 Στην Σούδα, σήµερα u..uuuuuuuστα Γραφεία της 115ΠΜ, οι 
υπογεγραµµένοι uuuuuuuuuuuuu. ∆κτής της 115 ΠΜ, ως εκπρόσωπος 
της Μονάδας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.uuuuuuuuu Κατακυρωτική 
Απόφαση uuuu.uu.και η εταιρεία «uu.uu..uuuuuu.uuuu..uu..» 
ΑΦΜ,uuuu..uu. που εκπροσωπείται από 
τον/τηνuuuuuuuuuuuuuuu µε Α.∆.Τuuuuuuuuuu 
Πόληuuuuuu.. Οδόςuuuuu Αριθµuuuu Τηλ. uuuuuu – FAX. 
uuuuuu. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων 
µε την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής 
“Προµηθευτή”, την περιοδική προµήθεια Νωπής Αποφλοιωµένης-Καθαρισµένης 
Πατάτας για Ανάγκες των Λεσχών και  της τροφοδοσίας στρατευσίµων της 115 ΠΜ, 
που αναφέρονται λεπτοµερώς στα άρθρα δύο (2) έως και έντεκα (11) του 
συµφωνητικού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 To συµφωνητικό συνοµολογείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, από 
u.uuuuuu έως uuuu.uuuuu., χωρίς δικαίωµα παράτασης. Το 
συνολικό χρηµατικό ύψος του συµφωνητικού δεν δύναται σε καµία περίπτωση να 
ξεπεράσει το ποσό των  είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Το συµφωνητικό αφορά τον εφοδιασµό της 115ΠΜ (Τροφοδοσία Σµηνιτών, 
Λέσχη Αξκων, Λέσχη Αγίου Ονουφρίου), για όλη την διάρκεια ισχύος του παρόντος 
συµφωνητικού, µε τα κατωτέρω είδη: 
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Α 
/Α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ,  

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, 
 ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

1 ΝΩΠΕΣ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΕΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΚΟΜΕΝΕΣ  ΦΟΥΡΝΟΥ  
 

  

2 ΝΩΠΕΣ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΕΣ-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΚΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙ   
 
 

  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 1. Οι ανωτέρω τιµές προµήθειας καθορίζεται για όλη τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος συµφωνητικού.  
 
 2. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως και όπου τούτος 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.2859/00) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους και διαταγές των αρµοδίων 
φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
 3. Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε : 
 
  α.  Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την 
παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Μονάδας (Λέσχες 
κλπ). 
 
  β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων του 
κλπ. 
  γ.  Τυχόν άλλες κρατήσεις που θα επιβληθούν στο µέλλον από την 
Υπηρεσία.  
 
  δ.  Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προµήθεια 
ειδών όταν αυτοί πραγµατοποιούνται µέχρι µία (1) φορά το µήνα ή, αθροιστικά, 
µέχρι δώδεκα (12) ελέγχους κατ’ έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα 
βαρύνει την Υπηρεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

     1.  Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στις Λέσχες ή στη ∆ιαχείριση 
Τροφοδοσίας της 115ΠΜ,  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (από ∆ευτέρα έως 
και Παρασκευή), εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή 
έγγραφης) από τα αρµόδια όργανα της Μονάδας, ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής 
(παραγγελίας).  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να ζητηθεί η παράδοση 
προϊόντων Σάββατο, Κυριακή ή αργίες. 
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     2. Τα προϊόντα, η παραγωγική τους διαδικασία και η διακίνησή τους, θα 
υπόκεινται πλήρως στις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και 
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ). 
 
      3. Ο προµηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσµεύεται για τα κάτωθι: 
 
  α. Τα προϊόντα θα τηρούν πλήρως τα οριζόµενα στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές κριτήρια (Παράρτηµα «Α» της παρούσας). 
 

  β. Τα προϊόντα θα είναι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
η επεξεργασία και η συσκευασία τους θα είναι αυτή του εµπορίου, µε ευδιάκριτη 
σήµανση όπου θα αναγράφεται το καθαρό βάρος, η προέλευση, η ηµεροµηνία 
συσκευασίας και λήξης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από 
τον αγορανοµικό κώδικα και σε κάθε περίπτωση, σύµφωνη µε το πνεύµα του ΚΤΠ 
και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις, καθώς και τους κανόνες υγιεινής 
και µεταφοράς τροφίµων, χωρίς χρηµατική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.  
 

  γ. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς, θα είναι κατάλληλα για 
τη µεταφορά των συγκεκριµένων ειδών, µε την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική 
ικανότητα, αναλόγως του είδους που µεταφέρουν.  Ο χώρος τοποθέτησης των 
προϊόντων θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να απολυµαίνεται κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα (η σχετική βεβαίωση απολύµανσης να βρίσκεται στη διάθεση 
του επιθεωρούντος Ιατρού ή Κτηνιάτρου, σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου). Η 
τήρηση των υγειονοµικών συνθηκών µεταφοράς των προϊόντων, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.  
 
 4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η Υγειονοµική Υπηρεσία της 
115ΠΜ, δύναται να προβαίνει σε προβλεπόµενους ελέγχους είτε κατά την 
παραλαβή των ειδών είτε µε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να  παρέχει, στα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας, κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. 
 
 5. Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της, µέσω της Υγειονοµικής 
Υπηρεσίας της 115ΠΜ, 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 κατά περίπτωση ελέγχους : 
 
  α. Μικροβιολογικό. 
  β. Χηµική Ανάλυση. 
  γ. Ιστολογική Εξέταση. 
 
 6. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το 
κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει και 
το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι µία (1) 
φορά το µήνα ή δώδεκα (12) κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος 
βαρύνει την Υπηρεσία. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει 
να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 7.   Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας (συσσιτιάρχης Λέσχης Αξκών ή Αγίου Ονουφρίου ή διαχειριστής 
τροφοδοσίας κλπ) παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου, κατόπιν σχετικού ελέγχου.  
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Συγκεκριµένα τα ανωτέρω όργανα θα ελέγχουν τη συµφωνία των ειδών µε τους 
όρους και τις προδιαγραφές της σύµβασης και θα βεβαιώνουν ότι το υλικό είναι 
κατάλληλο και ότι µπορεί να παραληφθεί και να χρησιµοποιηθεί. Η καλή ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα πιστοποιείται µε ενσφράγιστη βεβαίωση που 
θα τοποθετείται όπισθεν των τιµολογίων και θα υπογράφεται από τα παραπάνω 
όργανα, στα οποία θα συµµετέχει υποχρεωτικώς ο Ιατρός ή Κτηνίατρος της 
Μονάδας και ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής (τροφοδοσίας ή Λέσχης αναλόγως της 
προµήθειας). Σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους 
της σύµβασης, οι ανωτέρω θα εισηγούνται εγγράφως την απόρριψή του, 
αναφέροντας απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του 
απορριπτόµενου είδους στην επιτροπή αρµόδια επιτροπή αγορών της Μονάδος. 
Στη συνέχεια η  επιτροπή αγορών, αφού εξετάσει και αξιολογήσει την παραπάνω 
αναφορά,  θα συντάσσει έγγραφη γνωµοδότηση προς τον ∆ιοικητή της 115ΠΜ 
όπου θα εισηγείται την απόρριψη ή όχι του εν λόγω είδους καθώς και τις πιθανές 
κυρώσεις ή την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου. 
  
 8.   Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε 
γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ µετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή 
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε 
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρµόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της 
απαιτούµενης  γνωµοδότησης είναι η εκάστοτε επιτροπή αγορών.  

 
      

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1.    Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται ως εξής: Ο προµηθευτής, κατά 
την παράδοση των ειδών θα εκδίδει τιµολόγιο – δελτίο αποστολής, το οποίο θα 
εξοφλείται τοις µετρητοίς (έως το ποσό των 500,00 ευρώ). Ποσά µεγαλύτερα των 
500,00 ευρώ η πληρωµή θα γίνεται µε επιταγή ή µε κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασµό του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση τιµολογίου  
σύµφωνα µε  τον ισχύον Κ.Β.Σ., στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούµενα είδη 
λεπτοµερώς κατά είδος, ποσότητα και τιµή.  
 
       2. Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται µόνο εφόσον πιστοποιηθεί η καλή 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών µε ενσφράγιστη βεβαίωση που θα 
τοποθετείται όπισθεν των τιµολογίων και θα υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα, 
στα οποία θα συµµετέχουν υποχρεωτικώς ο Κτηνίατρος/Ιατρός της Μονάδας και ο 
αρµόδιος ∆ιαχειριστής (Λεσχών ή τροφοδοσίας, αναλόγως της προµήθειας) και 
εφόσον έχει προσκοµισθεί στη Μονάδα (Τµήµα Οικονοµικού της 115ΠΜ) εν 
ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (ΕΦΚΑ). 
 
 3.  Επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων ισχύος 
που καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας. Η µη προσκόµιση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας δύναται να αποτελέσει λόγο λύσεως της 
σύµβασης. 
 
 4.  Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, ο 
οποίος  υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, σύµφωνα µε τις 

ΑΔΑ: Ω8ΧΩ6-02Δ



    

 31

διατάξεις του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-07-13), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση 
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις), µε συντελεστή 4%.Η Μονάδα θα 
χορηγήσει σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του 
δήλωσης στις οικίες ∆.Ο.Υ.  
  
         5. Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί από το 
∆ιαχειριστή/∆ιαχειρίστρια Τροφοδοσίας του Σµήνους Τροφοδοσίας της 
115ΠΜ/ΜΕΕΠ εφάπαξ Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 

0,13468% η οποία αναλύεται ως 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, καθώς και µε ο άρθρο 44 του Ν.4605/19. 

  β. Υπέρ χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 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΄33350 Υ.Α.. 

  γ.  Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (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 ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄ 
Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών. 

       6.  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 τριάντα (30) 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. 

        7.   Ο ΦΠΑ βαρύνει την Μονάδα.  
 
  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύµβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
   α.  Όσον αφορά στις κατωτέρω ενδεικτικές (όχι περιοριστικές) 
περιπτώσεις: 
 

(1)   Αδυναµίας υλοποίησης παραγγελιών-ελλείψεις ειδών. 
 
    (2) Πώλησης µε αυθαίρετες τιµές. 
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                        (3) Χρονικής καθυστέρησης στην παράδοση των ειδών άνω των 
48 ωρών. 
 
     (4) Άρνησης αντικατάστασης ειδών µη ανταποκρινόµενων στις 
απαιτήσεις ή αντικατάσταση αυτών µε χρονική καθυστέρηση άνω των 24 ωρών. 
    
      (5) Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της Υπηρεσίας για 
αντικατάσταση των ειδών λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του προµηθευτή. 
 
       (6) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος κατά τη 
συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 
 
      (7) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στις υποδείξεις της 
Μονάδος. 
 
                          (8) Παράδοση ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
      (9) Μη τήρησης γενικότερα των συµβατικών υποχρεώσεων, όπως 
αυτές ορίζονται στους όρους, 
 

Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη σύσταση. 
 

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιµο τριακόσια ευρώ (€ 300,00). 
 

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιµο εξακόσια ευρώ (€  600,00). 
 

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 
 
   β.  Όσον αφορά στις περιπτώσεις πώλησης προβληµατικών 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 τις διατάξεις της κείµενης 
Νοµοθεσίας, επιβάλλεται: 
 
             (1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιµο τρεις χιλιάδες ευρώ 
(3.000,00€). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενηµέρωση της ∆ΥΓ/ΓΕΑ, του ΕΦΕΤ και 
της Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.  
Επιπλέον, 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 Μονάδα µπορεί να 
προµηθεύεται τις ποσότητες των απαιτούµενων ειδών από άλλο 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. 
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  2. Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες 
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του. 
Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν 
µόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση. 
 
        3. Η Υπηρεσία κηρύττει τον προµηθευτή έκπτωτο απευθείας στην 
περίπτωση που  οι εγκαταστάσεις του προµηθευτή σε υγειονοµικό έλεγχο που θα 
διενεργηθεί κατά τη διάρκεια της συµβάσεως/συµφωνητικού κριθούν µη αποδεκτές.  
 
 4. Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των 
προβληµατικών ειδών. 
 
 5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός 
χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
εκάστοτε προµηθευτή. 
 
 6. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτή µε τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει ο έχων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
 7. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η επιβληθείσα ποινή 
εξαλείφεται ή προσαρµόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον 
προµηθευτή µε τις πληρωµές του επόµενου µήνα. Η απόρριψη της προσφυγής 
καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 
 
         8. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά της, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα 
από την άρνηση του προµηθευτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 9.  Όταν ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόµενες από το παρόν άρθρο, κυρώσεις. 
 
 10. 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). 
 
       11. 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. 
 
     12.    Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης. 
 
     13. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρµόδιων 
οργάνων των Μονάδων, καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής 
υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού 
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φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 και 207 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 1.  ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία ή αντικειµενικά σοβαροί λόγοι, οι οποίοι έχουν ως συνέπεια να 
προκαλείται αδυναµία υπογραφής της σύµβασης εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας, παράδοσης ή αντικατάστασης των ειδών, εντός του συµβατικού 
χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας επιβαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που τη συνιστούν, να αναφέρει αυτά εγγράφως και να προσκοµίσει στη Μονάδα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται 
ενδεικτικά: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 
του καταστήµατος του προµηθευτή. 
  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του προµηθευτή που 
συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του. 
  γ. Πληµµύρα. 
  δ. Σεισµός. 
  ε. Πόλεµος. 
  στ. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύµβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 
  
 2. Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός εφόσον ο 
προµηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλο καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες που 
επικαλεσθεί αδυναµία παράδοσης στη Μονάδα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

 
 Αναπροσαρµογή των τιµών δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια του 
συµφωνητικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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      1.   Απαγορεύεται στον προµηθευτή το δικαίωµα εκχώρησης στο σύνολο ή 
µέρος των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε 
οποιονδήποτε τρίτο. 

 
2.  Ο Προµηθευτής, ταυτόχρονα µε την υπογραφή του Συµφωνητικού, είναι 

υποχρεωµένος να προσκοµίσει στο  Γραφείο Ασφαλείας της 115 ΠΜ, κατάσταση µε 
άτοµα και οχήµατα που θα εισέρχονται στην Μονάδα για παράδοση εµπορευµάτων 
και πληρωµή. 

        3.   Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα 
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει: 

                 α.  Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της 
Μονάδας. Ήτοι, µε  την υπογραφή της σύµβασης και προκειµένου να εκδοθούν οι 
απαραίτητες άδειες εισόδου προσωπικού   και οχηµάτων, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο Ασφαλείας της 115ΠΜ (τηλέφωνο 
2821005005),   τα παρακάτω στοιχεία του προσωπικού-οχηµάτων που πρόκειται 
να εµπλακούν µε τη προµήθεια του παρόντος συµβατικού αντικειµένου: 

(1) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.  

(2)      Αντίγραφο άδειας παραµονής και άδειας εργασίας (µόνο για 

αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε).  

(3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  θεωρηµένη για το γνήσιο 

της υπογραφής.  

(4) Βεβαίωση ασφάλισης του εργαζοµένου σε ασφαλιστικό φορέα 

∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

(5) Φωτοτυπία Άδειας οχήµατος και Ασφάλειας αυτού, εν ισχύ.  

          β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη 
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόµους και 
τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

                  γ. Να είναι ασφαλισµένο στον ΕΦΚΑ, µε ευθύνη αποκλειστικά του 
Προµηθευτή. 

        4.   Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα 
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι: 
 
               α.  ∆εν θα έχει ουδεµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ. 
εξάρτηση από την ΠΑ. 
 
    β.  Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 
 
   5.  Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται 
απεριόριστα. 
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         6.    Επίσης, ο προµηθευτής ευθύνεται για τη συντήρηση και καλή λειτουργία 
του εξοπλισµού που θα διαθέσει στη Μονάδα (ψυκτικές βιτρίνες, κλπ.) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης.  
 
      7.   Κατά τη διάρκεια της σύµβασης, η Μονάδα µπορεί να κάνει ποιοτικό 
έλεγχο: 
 
  α.  Των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγµάτων των προϊόντων στα 
αρµόδια Κρατικά Χηµεία. 
 
  β.  Των χώρων παρασκευής των προσφεροµένων ειδών. 
 
        8. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε: 
 
  α. Μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών από τα αρµόδια Όργανα των 
Μονάδων. 
 
  β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών 
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται). 
 
      9.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει τα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος συµφωνητικού.   

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

      1. Ο Φ.Π.Α, όπως και όπου τούτος προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2859/00) και τις σχετικές ερµηνευτικές 
εγκυκλίους και διαταγές των αρµοδίων φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία. Οι 
προµηθευτές υποχρεούνται να συντάσσουν τις προσφορές τους εν γνώσει των 
διατάξεων αυτών και, ειδικότερα, να συµπληρώνουν σε ιδιαίτερες στήλες τα 
προβλεπόµενα ποσοστά και ποσά του αναλογούντος για κάθε προσφερόµενο είδος 
Φ.Π.Α. 
 
 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/16 και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, οι διατάξεις του Ν.4235/14 
«∆ιοικητικά Μέτρα, ∆ιαδικασίες και Κυρώσεις στην Εφαρµογή της Ενωσιακής και 
Εθνικής Νοµοθεσίας στους Τοµείς των Τροφίµων, των Ζωοτροφών και της Υγείας 
και Προστασίας των Ζώων και άλλες ∆ιατάξεις Αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», καθώς και γενικότερα οι διατάξεις περί 
ασφάλειας τροφίµων. Επισηµαίνεται ότι η ασφάλεια των τροφίµων αποτελεί 
σηµαντική αρχή για την προστασία του προσωπικού της ΠΑ και ως εκ τούτου οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη συµµόρφωσή τους µε την 
αντίστοιχη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 
 
          3. Η Σύµβαση/Συµφωνητικό κατισχύει παντός άλλου κειµένου επί του 
οποίου στηρίζεται (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσφορές κλπ.), εκτός 
προφανών σφαλµάτων ή παραδροµών και άπαντες οι όροι της θεωρούνται 
ουσιώδεις. 
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  4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης/συµφωνητικού, 
περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της τιµής και της ποιότητας των ειδών. 
Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές Φ.Π.Α., οι οποίοι θα καθορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες ∆ιατάξεις. 
 
 5. Τροποποίηση της Σύµβασης/Συµφωνητικού, κατόπιν σύµφωνης 
γνώµης του προµηθευτή, είναι δυνατή να γίνει κατά την διάρκειά της, υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 132 του Ν.4412/16 και ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (Άρθρο 201 του εν λόγω Νόµου). 
 
       6. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ή άλλη 
Υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προµήθεια στην ΠΑ µε 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση κλπ.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα 
µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς η Υπηρεσία και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση 
από µέρους του προµηθευτή µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες του 
συµβατικού αντικειµένου µέχρι και του συνόλου αυτών. 
 
 7.  Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ της 115 
Πτέρυγας   Μάχης και του προµηθευτή ορίζονται αυτά που εδρεύουν στα Χανιά 
Κρήτης, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.  
 
         8. Η Υπηρεσία διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα για λύση της σύµβασης, σε 
οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 133 του 
Ν.4412/16. 

 
   Το παρών συµφωνητικό συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε  και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους 
 

 
Ο 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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