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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2021 
 
 1. Ζ 350 Πηέξπγα Καηεπζπλφκελσλ Βιεκάησλ (350ΠΚΒ) πξνζθαιεί θάζε 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηελ ππνβνιή έγγξαθεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πξνο ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα 

ΑπηοζκεςαζμΪηυν, γηα αλάγθεο ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο, ηνπ Κπιηθείνπ θαη 
ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθψλ ηεο 350ΠΚΒ θαη ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο ηεο 3

εο
 

ΜΔΠ, ππφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη φξνπο: 
 
  α. Φπζηθφ αληηθείκελν-Δθηηκψκελε αμία: Πεξηνδηθή πξνκήζεηα 

ΑπηοζκεςαζμΪηυν (CPV 15811000) πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο έσο ηνπ πνζνχ 
ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ πελήληα επξψ (12.850,00€), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, βάζεη ηνπ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο 
παξνχζαο, γηα αλάγθεο ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθψλ, ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο θαη 
ηνπ Κπιηθείνπ ηεο 350ΠΚΒ θαη ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο ηεο 10

εο
 ΜΔΠ, 

διΪπκειαρ ενψρ (1) Ϋηοςρ συπέρ δικαέυμα παπΪηαζηρ. 
 

  β. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο: Χο ην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο. 
 
 Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη, ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.2939/01 (ΦΔΚ Α’ 179) φπσο 
ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4496/2017 (ΦΔΚ Α’ 170) θαη ηζρχεη. 
Χο εθ ηνχηνπ, πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ησλ παξ.2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β θαη ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
Ν.2939/01 (ΦΔΚ Α’ 179). Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ 
παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) πνπ ηεξείηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 

Ν.4412/16 και αποηελεέ πποχπψθεζη για ηην ςπογπαθά ηηρ ζωμβαζηρ, ψπος 

γένεηαι ςποσπευηικΪ μνεέα ηος απιθμοω Δ.Μ.ΠΑ. ηος ςπψσπεος παπαγυγοω. 
Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ επηθέξεη ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/16. 
 

  γ. ΑΓΑΜ Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..: 21REQ008160309  
   ΑΓΑΜ Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..:.   21REQ008160682 
 
  δ. Δγγπήζεηο: Γελ απαηηνχληαη. 
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    ε. Υξφλνο θαη Σφπνο Παξάδνζεο: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδίδνληαη ζηελ 350ΠΚΒ (Λέζρε Αμθψλ, Κπιηθείν ή Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο) 
ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε έδεο θαη ζηε 10εΜΔΠ (Υνξηηάηεο) (ΜΟΝΟ γηα ηα 
Σκήκαηα Β θαη Γ), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ Γεπηέξα έσο θαη 
Παξαζθεπή), εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή 
πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ 
ην κέγεζνο απηήο, κε κέζα θαη έμνδα (κεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα) 
ηνπ πξνκεζεπηή, άλεπ επηβάξπλζεο ηεο Τπεξεζίαο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν 
ρξφλνο απηφο δχλαηαη λα παξαηαζεί, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Μνλάδαο, 
θαηά 24 επηπιένλ ψξεο. 
 

  ζη. Γηαδηθαζία Παξάδνζεο – Παξαιαβήο: Η παπαλαβά ηυν ειδϊν 

θα γένεηαι απψ ηα απμψδια ψπγανα ηηρ ΜονΪδαρ (δηαρεηξηζηήο Μεξηθνχ 
Κπιηθείνπ, ζπζζηηηάξρεο Λέζρεο Αμθψλ ή δηαρεηξηζηήο ηξνθνδνζίαο θιπ) 

παποςζέα Ιαηποω ά ΚηηνιΪηπος, καηψπιν ζσεηικοω ελΫγσος. πγθεθξηκέλα ηα 
αλσηέξσ φξγαλα ζα ειέγρνπλ ηε ζπκθσλία ησλ εηδψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ηα είδε είλαη θαηάιιεια θαη 
φηη κπνξεί λα παξαιεθζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ θαιή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πηζηνπνηείηαη κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ 
ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα παξαπάλσ 
φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθψο ν Ηαηξφο ή Κηελίαηξνο ηεο 
Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο (ηξνθνδνζίαο ή πξαηεξίνπ ή Λέζρεο 
αλαιφγσο ηεο πξνκήζεηαο). ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο 
απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νη αλσηέξσ ζα εηζεγνχληαη εγγξάθσο ηελ 
απφξξηςή ηνπ, αλαθέξνληαο απαξαηηήησο ηνπ ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο 
απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηε ζπλέρεηα ε 
αξκφδηα επηηξνπή, αθνχ εμεηάζεη θαη αμηνινγήζεη ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ζα 
ζπληάζζεη έγγξαθε γλσκνδφηεζε πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο 350ΠΚΒ φπνπ ζα 
εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλέο θπξψζεηο 
ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. 
 
  δ. Πξνζθεξφκελε ηηκή-Κξαηήζεηο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,13468%, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ησλ 
εηδψλ ζηνλ σο άλσ νξηδφκελν ηφπν θαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν. Ζ ελ ιφγσ 
παξαθξάηεζε ζα γίλεη εθάπαμ θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 
Γηαρείξηζεο Σξνθνδνζίαο ηεο 350ΠΚΒ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 
 
  ε. Πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο: Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζηελ 
πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13. 
 
  ζ. Κξηηήξην αλάζεζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα εηδψλ, ήηνη ε ζπλνιηθά 

ρακειφηεξε ηηκή αλά Σκήκα εηδψλ Α, Β. θαη Γ, και ψσι για κΪθε εέδορ 

μεμονυμΫνα Χο εθ ηνχηνπ απνδεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ε 

ζςνολικά αμία αλά Σκήκα δελ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηνπ 
Σκήκαηνο βάζεη ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην 
ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ (Α, Β θαη Γ) ή γηα κέξνο ησλ Σκεκάησλ (Α ή Β ή Γ), 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο. Χο εθ ηνχηνπ ε 
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θαηαθχξσζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. ΠποζθοπΪ πος αθοπΪ ζε μΫπορ ηυν ειδϊν ενψρ 

ημάμαηορ θευπεέηαι υρ απαπΪδεκηη. 

 

  η. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 
 
. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

   (1). Ζ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ 
εηδψλ κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη 
ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ 
ππνρξεσηηθψο ν Κηελίαηξνο/Ηαηξφο ηεο Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο 
(Λέζρεο ή Σξνθνδνζίαο), ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο 
δηαηάμεηο, ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνλ Κ.Σ.Π.,  

   (2). Ζ πξνζθφκηζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή: 

    (α) Σηκνινγίνπ, θαηά ηα ηζρχνληα. 

    (β) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (ήηνη γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηνπο θνξείο 
ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο). 
 
  ηα. Γηαδηθαζία - Υξφλνο Δμφθιεζεο: Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα εθδίδεη ηηκνιφγηα – δειηία απνζηνιήο, ηα νπνία ζα 
εμνθινχληαη ζπγθεληξσηηθά κεληαίσο κέζσ ηξαπεδηθήο επηηαγήο ζηνλ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ ΗΒΑΝ πνπ ζα δεισζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
  ηβ. Φάθεινο Πξνζθνξάο πκκεηέρνληνο: . Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 

   (1)  Τπεωθςνη δάλυζη ηηρ παπ.4 ηος Ϊπθπος 8 ηος Ν. 

1599/1986/ (ΦΔΚ Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (δίρσο λα απαηηείηαη βεβαίσζε 
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ), ζχκθσλα κε 
ην Τπφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ «Δ» ηεο παξνχζαο, ζηελ νπνία ν 
ζπκκεηέρσλ δειψλεη φηη:  

 
    (α) πκθσλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
δηέπνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 
    (β) Σα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ΠΔΔ 2/2021, σο Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηηο 
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, 
Έθδνζε 2009, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
    (γ) Γεζκεχεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηα 

θαηάιιεια ίδηα κέζα (απηνθίλεηα - ςπγεία θιπ) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο. 
 
    (δ) Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 
73 Ν.4412/16. 
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   (2) Πιζηοποιηηικψ ηος Οικεέος Δπιμεληηηπέος, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, 
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Σν παξφλ πηζηνπνηεηηθφ ζα θέξεη εκεξνκελία έθδνζεο 
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

   (3) Ανηέγπαθο Πιζηοποιηηικοω βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ 
ζπζηήκαηνο HACCP. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα αθνξά ζην αληηθείκελν ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη λα έρεη εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ 
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ή άιιν Δπξσπατθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο 
ρψξαο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ιήμεο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν 
πξνκεζεπηήο ζα ππνρξενχηαη, επί πνηλή έθπησζεο, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηζρχνο 
ηνπ. 

   

   (4)  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ «Γ» ηεο παξνχζαο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζηαθεπά θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
 

   (5) Ανηέγπαθα ηυν αδειϊν ηυν οσημΪηυν μεηαθοπΪρ ηυν 

πποφψνηυν, απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηείηαη, απφ αξκφδηα Κξαηηθή Αξρή, ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. Σα αλσηέξσ 
νρήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

   (6) Τπεωθςνη δάλυζη φηη φιεο νη εκπιεθφκελεο εγθαηαζηάζεηο 
παξαγσγήο θαη ηππνπνίεζεο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο 
θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα φηη ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε, ε 
ζπζθεπαζία, ε απνζήθεπζε, ε κεηαθνξά, ε δηαθίλεζε θαη ε δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε πγηεηλφ ηξφπν. 

Η πποζκψμιζη ψλυν ηυν δικαιολογηηικϊν ανυηΫπυ παπαγπΪθος εέναι 

ςποσπευηικά, επέ ποινά αποκλειζμοω. ε πεξίπησζε απαιιαγήο απφ ηελ 
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ, απηή, ε απαιιαγή, ζα 
πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη βάζεη ζηνηρείσλ απφ ην ζπκκεηέρνληα. 
   
 ηγ. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ-Έθδνζε απφθαζεο αλάζεζεο:  
 
   (1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
εθδίδεηαη πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο πξνο ηνχην επηηξνπήο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη 
νη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο, νη ιφγνη απνθιεηζκνχ, ε θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά κεηνδνζίαο ησλ πξνζθνξψλ πνπ δηήιζαλ επηηπρψο ην ζηάδην ηεο 
αμηνιφγεζεο θαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε. 
 
   (2) Ζ Μνλάδα εθδίδεη απφθαζε απεπζείαο αλάζεζεο, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη πξνζθαιεί ηνλ πξψην κεηνδφηε 

ΑΔΑ: 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ



- 5 - 
 

 

γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (δειαδή ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80), εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ: 
 

    (α) ΓικαιολογηηικΪ πος αθοποων ηην παπ. 1 ηος Ϊπθπος 80 

ηος Ν.4412/16, ήηνη απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ {έθδνζεο έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο}: 
 

    1/ Γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ζε πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). 

    2/ Γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

    3/ Γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

 

   ΔναλλακηικΪ, δχλαηαη ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86 εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε 
πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηελ 
ππνβνιή απηήο εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη 
ζηελ παξ. 79A

 
ηνπ Ν.4412/16 φπνπ ζα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 θαη 
ηεο παξ. 2 α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16. Πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 
ελεκέξσζε/θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε γηα ηελ ππνβνιή 
ηεο θαη απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 
αξρή ή ηα ΚΔΠ. Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (γηα λνκηθά 
πξφζσπα), πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πξνζθνξάο ή ηαπηίδεηαη κε ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

    (β) ΓικαιολογηηικΪ πος αθοποων ηην παπ. 2 α) και 2 β) ηος 

Ϊπθπος 73 ηος Ν.4412/16, άηοι πιζηοποιηηικΪ θοπολογικάρ και 

αζθαλιζηικάρ ενημεπψηηηαρ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηα νπνία είλαη 
ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο 
ηζρχνο, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα 
θαηαιακβάλνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή 
ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104, παξ. 1 ηνπ 
Ν.4412/16. Γηα απηφ ην ιφγν, νη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ 
εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία λα 
θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ηα 
ππνβάινπλ εθφζνλ αλαδεηρζνχλ αλάδνρνη. 

    (γ) Σα καηΪ πεπέπηυζη νομιμοποιηηικΪ Ϋγγπαθα ζωζηαζηρ 

και νψμιμηρ εκπποζϊπηζηρ ηος οικονομικοω θοπΫα. Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηνλ 
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νηθνλνκηθφ θνξέα (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 
ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία 
ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Σν 
απνδεηθηηθφ ηεο ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ 
(ην ζπγθεθξηκέλν απνδεηθηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ). 

  

  ηδ. Σξφπνο θαη Πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ 
ΑΡΙΘΜ.02/2021 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ 350ΠΚΒ» ζηελ 350ΠΚΒ/Κεληξηθή Γξακκαηεία 
κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

   (1) Δίηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε «350 ΠηΫπςγα 

Καηεςθςνψμενυν ΒλημΪηυν –Αεποποπικά ΒΪζη Ϋδερ-ΘΫπμη Θεζ/νικηρ-ΣΚ 

57001» κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (COURIER), κε 
ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο 
350ΠΚΒ πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ, κέρξη ηελ Σρίτη 2 Μαρτίου 2021 και 
ώρα 14:00. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ρεηξηζηέο 
ζέκαηνο (2310 405045) γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ ζηε Μνλάδα ή ηελ 
παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο απφ ηελ Πχιε ηνπ ηξαηνπέδνπ ζηελ 
πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο 
(COURIER). ε θάζε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν 
θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ ζα απνζηαινχλ.  

   (2) Δίηε κε ηελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, (απηνπξνζψπσο ή κε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κέρξη ηελ ηηζέκελε 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

  ηε. Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Οη 

πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ δεκφζηα ηελ Σεηάξηε 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 
10:00, ζε αίζνπζα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ ηεο 350ΠΚΒ απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή. ηε δηαδηθαζία δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο (δηά ηνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο), θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο ηνπ ρεηξηζηή ζέκαηνο.  

  ηζη. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Δλελήληα (90) εκέξεο. 

  ηδ. Πνηληθέο ξήηξεο/Κήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ - Κπξψζεηο: 
ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηζζέληα ζηα άξζξα 203, 204, 206, 207, 217, 218 θαη 220 
ηνπ Ν.4412/16. 
 
 2. Πιεξνθνξίεο: Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηει.: 2310405045, [γνο (Ο) 
Σζεξκεληζέιε Διέλε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ]. ε θάζε πεξίπησζε, νπδείο 
ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ή πξνζθέξνληαο δχλαηαη λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο ησλ ππεξεζηαθψλ Οξγάλσλ. 
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 3. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ 
δηαηάμεηο Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α’ 147) φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη . 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

κήλαξρνο (Η) Μάξηνο Μπαληνπβάο 
Γηνηθεηήο  

 
γφο (Ο) Σζεξκεληζέιε Διέλε 

Γξ. Δθκεηαιιεχζεσλ 350 ΠΚΒ/ΟΗΚ 
 

 

  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 «Α» ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
 «Β» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 «Γ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 «Γ» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ(ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ) ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ 
«Δ» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
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      350 ΠΣΔΡΤΓΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ 
       ΒΛΖΜΑΣΧΝ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

  18 Φεβ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖΝ  

Φ.830/ΑΓ.4184/ .568 
 

 
                            ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 

A/Α ΣΜΗΜΑ CPV 
ΔΙΓΗ -

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
ΜΜ 

ΠΟΌ 

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΓΟ 

Πποχπολο

γιζθεέζα 

αξέα συπέρ 

ΦΠΑ(€) 

1 

Α
. 

 

Ν
Χ

Π
Α

 Α
Ρ

Σ
Ο


Κ

Δ
Τ

Α


Μ
Α

Σ
Α

 

15811000-6 
Κνπινχξη 

Θεζζαινλίθεο 
ΣΜΥ 3.000 0,30 900,00 

2 15811000-6 
ηαθηδφςσκν/ 
Διαηφςσκν/ 
Σπξφςσκν  

ΣΜΥ 1.000 0,50 500,00 

3 15811000-6 
Αξηηδην γηα 

αληνπηηο> 60γξ 
ΣΜΥ 2.500 0,15 375,00 

4 15811000-6 
Αξηίδην γηα 

Κνπβέξ (ιεπθφ ή 
νιηθήο) 40γξ 

ΣΜΥ 5.000 0,20 1.000,00 

5 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, δακπφλ, 
ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

6 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, θαπληζηή 
κπξηδφια, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

7 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, θαπληζηή 
γαινπνχια, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

8 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, ζαιάκη 
αέξνο, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

9 15811300-9 
Κξνπαζάλ Με 

γέκηζε Πξαιίλα/ 
Μαξκειάδα 

ΣΜΥ 3.600 0,70 2.520,00 

ΣΜΗΜΑ Α: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 7.695,00 

10 

Β
. 

 

Κ
Α

Σ
Δ

Φ
Τ

Γ
Μ

Δ
Ν

Α
  

Α
Ρ

Σ
Ο


Κ

Δ
Τ

Α


Μ
Α

Σ
Α

 

15811500-1 
Κνπινχξη κε ειηά-
ληνκάηα 230γξ 

ΣΜΥ 500 0,45 225,00 

11 15811500-1 
Κνπινχξη κε 
ραιβά 230γξ 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

12 15811500-1 
Κνπινχξη κε 
λεζηίζηκε πξαιίλα 
230γξ 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

13 15811500-1 
Κνπινχξη κε ηπξί 
230γξ 

ΣΜΥ 1300 0,50 650 

14 15811500-1 
Σπξφπηηα 
ρσξηάηηθε 230γξ 

ΣΜΥ 1300 0,45 585 

15 15811500-1 
Παηαηφπηηα 
Υσξηάηηθε 230γξ 

ΣΜΥ 800 0,35 280,00 

16 15811500-1 Νηφλαη απιφ ΣΜΥ 500 0,45 225,00 

17 15811500-1 
Νηφλαη κε 
επηθάιπςε 
ζνθνιάηαο 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 
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ΣΜΗΜΑ Β: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 2.790,00 

18 
Γ
. 

Κ
Α

Σ
Δ

Φ
Τ

Γ
Μ

Δ
Ν

Ζ
  

Π
ΗΣ


Α

 

15811500-1 

Πίηζα ζπέζηαι 
1100γξ 
ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα 
δακπφλ κπέηθνλ 
ινπθάληθν 
πεπεξφλη 

ΣΜΥ 300 3,60 1.080,00 

19 15811500-1 

Πίηζα καξγαξίηα 
1000γξ 
ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα ή 
κνηζαξέια 

ΣΜΥ 150 3,50 525,00 

20 15811500-1 

Πίηζα ζθεπαζηή 
1400γξ 

ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα 

δακπφλ κπέηθνλ 
ινπθάληθν 
πεπεξφλη 

ΣΜΥ 200 3,80 760,00 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 2.365,00 

   ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 12.850,00 

   ΦΠΑ 13% 1.670,50 

   ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 14.520,50 

     

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

κήλαξρνο (Η) Αληψληνο Σζαιακπνχλεο 
Τπνδηνηθεηήο  

 
 

γφο (Ο) Σζεξκεληζέιε Διέλε 
Γξ. Δθκεηαιιεχζεσλ 350 ΠΚΒ/ΟΗΚ 
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      350 ΠΣΔΡΤΓΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ 
       ΒΛΖΜΑΣΧΝ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

 18 Φεβ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖΝ  

Φ.830/ΑΓ.4184/ .568 
 

                                            ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
 

ΑπηοζκεςΪζμαηα 

 

1. Δηζαγσγή 

Χο αξηνζθεπάζκαηα λννχληαη ηα πξντφληα άξηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηα άξζξα 
111 έσο 114 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη δηαθξίλνληαη ζηα «Απιά 
Αξηνζθεπάζκαηα», φπσο ηα αξηίδηα θαη ηα θνπινχξηα θαη ηα «Γηάθνξα 
Αξηνζθεπάζκαηα» φπσο ηα ζηαθηδφςσκα, νη ηπξφπηηεο, ηα ληφλαηο νη πίηζεο, ηα 
ζάληνπηηο θιπ. 
 

2. Νσπά Αξηνζθεπάζκαηα 
 

2.1 Κνπινχξη Θεζζαινλίθεο 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεχαζκα κε ζηξνγγπιφ ζρήκα 
επηθαιπκκέλν κε ζεζάκη. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 90γξ. θαη’ ειάρηζην. 
 
  (3) Δπηκέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ: 
 
   (α) Αξηνκάδα: Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, ιηπαξή χιε, 
δηνγθσηηθά πιηθά, αξηχκαηα. Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
   (β) εζάκη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113, 114 ηνπ 
ΚΣΠ. 
- Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ.  
-Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη απηνηειψο ζε εχθακπηε θιεηζηή πιαζηηθή ζήθε 
αινπκηλαξηζκέλε ή κε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ Καλνληζκψλ 
1935/2004ΔΚ θαη 10/2011ΔΚ φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 
Δξγαζηεξηαθέο Παξάκεηξνη: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
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St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
E. coli: <10 cfu/g. 
Εχκεο - Μχθεηεο: <10 cfu/g. 
ΥΖΜΗΚΔ 
ηαζκηθή αλάιπζε. 

 
2.2 ηαθηδφςσκν / Διαηφςσκν/ Σπξφςσκν 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεχαζκα κε ζηξνγγπιφ ή αηξαθηνεηδέο 
ζρήκα πνπ ζηελ αξηνκάδα ηνπ πεξηέρνληαη ζηαθίδεο/ ειηέο/ ιεπθφ ηπξί αληίζηνηρα. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 90γξ. θαη’ ειάρηζην. 
 
  (3) Δθαηνζηηαία ζχλζεζε: ηαθίδα/ ειηέο/ ιεπθφ ηπξί 10% 
ηνπιάρηζηνλ θαη ην ππφινηπν αξηνκάδα. 
 
  (4) Δπηκέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ: 
 
   (α) Αξηνκάδα: Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, γάια 
πιήξεο, δηνγθσηηθά πιηθά, αξηχκαηα. Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
   (β) ηαθίδα/ ειηά πξνζθάηνπ εζνδείαο/ ιεπθφ ηπξί 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΣΠ. 
 
  (5) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο. 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 
- Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ.  
-ηαθίδα: Σα ραξαθηεξίζηεθα ηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
121 ηνπ ΚΣΠ 
-πζηαηηθά ειηάο. Σα ραξαθηεξίζηεθα ηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 123 ηνπ ΚΣΠ 
-Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεσλ-ππνθαηάζηαησλ ηπξψλ, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
άξζξνπ 83 ηνπ ΚΣΠ 
-Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη απηνηειψο ζε εχθακπηε θιεηζηή πιαζηηθή ζήθε 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ Καλνληζκψλ 1935/2004ΔΚ θαη 10/2011ΔΚ φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
E. coli: <10 cfu/g. 
Εχκεο - Μχθεηεο: <10 cfu/g. 
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ΥΖΜΗΚΔ 
ηαζκηθή αλάιπζε. 

 
2.3 Αξηίδην γηα άληνπηηο 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεχαζκα κε ζηξνγγπιφ ή αηξαθηνεηδέο 
ζρήκα. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 60γξ. θαη’ ειάρηζην. 
 
  (3) Αξηνκάδα: Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, λεξφ, δηνγθσηηθά 
πιηθά, αξηχκαηα. Δπηηξέπεηαη ε επίπαζή ηνπο κε ζεζάκη, παπαξνπλφζπνξν, 
ιηλαξφζπνξν θιπ. Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο. 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ ΚΣΠ. 
-Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ.  
-Με ηππνπνηεκέλν πξντφλ. Ζ δηάζεζε ηνπ λα γίλεηαη νκαδηθψο εληφο εηδηθψλ 
ραξηνθηβσηίσλ πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί 
θαη αλάινγν θάιπκκα, ζε κία ζηξψζε, απαγνξεπκέλεο κεηαθνξάο ηνπ κε "ρχδελ" 
κνξθή. 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
E. coli: <10 cfu/g. 
 
ΥΖΜΗΚΔ 
ηαζκηθή αλάιπζε. 
 
 

2.4 Αξηίδην γηα θνπβέξ (ιεπθφ θαη νιηθήο άιεζεο) 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεχαζκα κε ζηξνγγπιφ ή αηξαθηνεηδέο 
ζρήκα. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 40γξ.. 
 
  (3) Αξηνκάδα: Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, λεξφ, δηνγθσηηθά 
πιηθά, αξηχκαηα. Δπηηξέπεηαη ε επίπαζή ηνπο κε ζεζάκη, παπαξνπλφζπνξν, 
ιηλαξφζπνξν θιπ. Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο. 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ ΚΣΠ. 
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- Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ.  
- Με ηππνπνηεκέλν πξντφλ. Ζ δηάζεζε ηνπ λα γίλεηαη νκαδηθψο εληφο εηδηθψλ 
ραξηνθηβσηίσλ πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί 
θαη αλάινγν θάιπκκα, ζε κία ζηξψζε, απαγνξεπκέλεο κεηαθνξάο ηνπ κε "ρχδελ" 
κνξθή. 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
E. coli: <10 cfu/g. 
ΥΖΜΗΚΔ 
ηαζκηθή αλάιπζε. 

 
2.5 άληνπηηο (α/α 5-8 ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηνπ 

παξφληνο) 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεπάζκαηα κε ζηξνγγπιφ ή αηξαθηνεηδέο 
ζρήκα κε γέκηζε αιιαληηθψλ ηπξηψλ θαη ινηπψλ. 

 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 100γξ. θαη’ ειάρηζην. 

 
(3) Δθαηνζηηαία ζχλζεζε: Αξηνζθεχαζκα 60% (ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ζηελ παξ. 2.3.), Γέκηζε 40% (15% αιιαληηθφ, 15% ηπξί, 10%ινηπά). 
Δηδηθφηεξα: 
   
  .    α. Οπνηνδήπνηε ζθιεξφ ή εκίζθιεξν ηπξί, πνπ πιεξνί ηνπο 

φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΣΠ φπσο γηα παξάδεηγκα: 

       Σπξί ηχπνπ Gouda. Πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 4(γ) ηνπ ΚΣΠ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο εηδηθνχο ηπξνχο 

(πγξαζία 45% , ιίπνο επί μεξνχ 46%) 

       Σπξί ηχπνπ Edam. Οκνίσο σο αλσηέξσ θαηά ην άξζξν 83 

παξ. 4(β) ηνπ ΚΣΠ πνπ πξνβιέπεη πγξαζία 45% θαη ιίπνο επί μεξνχ 40%. 

Λνηπά Διιεληθά ηπξηά ηεο απηήο θαηεγνξίαο 

 β. Απφ ηνλ πξνκεζεπηή δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
κε ζαθήλεηα ην είδνο ηνπ αιιαληηθνχ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Απηφ ζα 
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ ΑΥ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΚΣΠ γηα ηα πξντφληα θξέαηνο θαη θξεαηνζθεπάζκαηα. Γίλνληαη απνδεθηά ζαλ 
θαλνληθά πξντφληα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη δακπφλ βηνκεραληθνχ ηχπνπ (κάιαμεο) 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πεξηερφκελν πνζνζηφ ιεηνηξηβέληνο θξέαηνο δελ 
ππεξβαίλεη ην 10%. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 
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-Γηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο θαηά κέγηζην επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπ. 
-Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ απηνδπλάκνπ ςχμεσο ζεξκνθξαζίαο 0-7°C πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά 
γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 
- πληεξνχληαη εληφο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο 0-5°C. 
-Σν πξντφλ ηνπνζεηείηαη ζε εχθακπηε θιεηζηή πιαζηηθή ζπζθεπαζία 
αινπκηλαξηζκέλε ή κε ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ Καλνληζκψλ 
1935/2004ΔΚ θαη 10/2011ΔΚ φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
-Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ιήμεη 
απαγνξεπκέλεο ηεο δηάζεζήο ηνπο ζηελ θαηαλάισζε. 
 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
L. monocytogenes: απνπζία/25 γξ. 
E. coli: <10 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
ΥΖΜΗΚΔ 
ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 
ΗΣΟΛΟΓΗΚΔ  
χκθσλα κε ηα φζα θαζνξίδνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αιιαληηθφ απφ ηνλ ΚΣΠ θαη 
ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 
2.6 Κξνπαζάλ κε γέκηζε Πξαιίλα ή Μαξκειάδα 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεχαζκα κε γέκηζε πξαιίλαο ή 
καξκειάδαο. 
 

(2) Δθαηνζηηαία ζχλζεζε: Γέκηζε 30% θαη’ ειάρηζηνλ. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 140γξ. θαη’ ειάρηζην. 
 
  (3) Αξηνκάδα: Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, ιηπαξή νπζία, λεξφ, 
δηνγθσηηθά πιηθά, δάραξε, αξηχκαηα. Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
   
-Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκίκεζεο πξαιίλαο. 
-Γηα πξντφληα ηα νπνία θέξνπλ γέκηζκα απφ καξκειάδα απηή ζα πξέπεη λα 
ελαξκνλίδεηαη κε ηα άξζξα 131, 132 ηνπ ΚΣΠ.  
-Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξντφλησλ κε ζεκαληηθή εθξνή ηεο γεκίζεψο ηνπο. 
-Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο. 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 
-Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ. 
-Σν πξντφλ ηνπνζεηείηαη ζε εχθακπηε θιεηζηή ζπζθεπαζία αινπκηλαξηζκέλε ή κε 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ Καλνληζκψλ 1935/2004ΔΚ θαη 10/2011ΔΚ φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 
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ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
St. coagulase positive: <10 cfu/g. 
E. coli: <10 cfu/g. 
Εχκεο - Μχθεηεο: <10 cfu/g. 
 
ΥΖΜΗΚΔ 
ηαζκηθή αλάιπζε. 
 

 
3. Καηεςπγκέλα Αξηνπνηήκαηα  

 
3.1 Σπξφπηηα Υσξηάηηθε: 

 
  (1) Πεξηγξαθή: Παξαζθεπάδεηαη απφ ρσξηάηηθν θχιιν κέζα ζηελ 
νπνία ελζεθεχεηαη κία πνζφηεηα απφ γέκηζκα πνπ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ηπξί 
θέηα, νπφηε αλαθέξεηαη ζαλ παξαδνζηαθή ή ρσξηάηηθε ηπξφπηηα ή κε κία 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θαηεγνξίεο ηπξψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 83 ηνπ ΚΣΠ. 
 

(2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 200γξ. θαη’ ειάρηζην.  
 

  (3)  Δθαηνζηηαία ζχλζεζε: Φχιιν 60% θαη γέκηζε ηπξφο κε θξέκα 
γεκίζκαηνο 40%. 
 
  (4) Δπηκέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ: 
 
   (α) Φχιιν: Αιεχξη αξηνπνηίαο ζθιεξφ 53%, λεξφ, 
καγεηξηθφ αιάηη 1%. 
 
   (β) Κξέκα γεκίζκαηνο: ηκηγδάιη 30%, γάια 55%, πιήξε 
απγά 15 %, ηπξφο κπδήζξα ιίπνο ηπξηνχ σο έρεη θαη ειάρηζην 8%, ηπξφο θέηα 
ιίπνο ηπξηνχ σο έρεη θαη’ ειάρηζην 15%. 
 
  (5) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Παξαδνζηαθή ή ρσξηάηηθε ηπξφπηηα. Πεξηέρεη ηπξφ θέηα ζε πνζνζηφ 40% ν 
νπνίνο πξνζηίζεηαη ζε αδξνκεξή κνξθή (ηξίκαηα). Λίπνο ηπξνχ γεκίζκαηνο θαη’ 
ειάρηζην 12% σο έρεη. 
-Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκηκήζεσλ-ππνθαηάζηαησλ ηπξψλ 
-Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψλεη κε ζαθήλεηα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ 
ηχπν ηνπ ηπξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ, 
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 679/86 ΑΥ . 
-Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ-ςπγεία πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά 
θαηάςπμε ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία ε νπνία δε ζα είλαη κεγαιχηεξε 
απφ -15

ν
C . Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18

ν
C.  

ΑΔΑ: 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ



7 
 

 

-Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε 
επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί (ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 
-Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο κε "ρχδελ" κνξθή. 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
E. coli .κέρξη 5x10

2  
αλά γξ  

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x10
2
 / 1 γξ 

 
ΥΖΜΗΚΔ. 
-ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 
 

3.2 Παηαηφπηηα Υσξηάηηθε: 

 
  (1) Πεξηγξαθή: Παξαζθεπάδεηαη απφ ρσξηάηηθν θχιιν κέζα ζηελ 
νπνία ελζεθεχεηαη κία πνζφηεηα απφ γέκηζκα πνπ απνηειείηαη απφ παηάηα, 
θξεκκχδη θιπ. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 200γξ. θαη’ ειάρηζην.  
 
   (3)  Δθαηνζηηαία ζχλζεζε: Φχιιν 60% θαη γέκηζε κε θξέκα 
γεκίζκαηνο 40%. 
 
   (4) Δπηκέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ: 
 
    (α) Φχιιν: Αιεχξη αξηνπνηίαο ζθιεξφ 53%, λεξφ, 
καγεηξηθφ αιάηη 1%. 
 
    (β) Κξέκα γεκίζκαηνο: Παηάηα, Κξεκκχδη, Φπηηθά  
Έιαηα, Μπαραξηθά. 
 
   (5) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ, 
φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 679/86 ΑΥ . 
- Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ-ςπγεία πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά 
θαηάςπμε ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία ε νπνία δε ζα είλαη κεγαιχηεξε 
απφ -15

ν
C . Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18

ν
C.  

-Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε 
επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί (ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 
-Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο κε "ρχδελ" κνξθή. 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
E. coli .κέρξη 5x10

2  
αλά γξ  

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x10
2
 / 1 γξ 

 
ΥΖΜΗΚΔ. 
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-ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 
 

    
 3.3 Νηφλαη απιφ/κε γέκηζε θαη επηθάιπςε ζνθνιάηαο 
 
  (1) Πεξηγξαθή: Δίλαη αξηνζθεχαζκα πνπ παξαζθεπάδεηαη κε 
άιεπξν εηδηθνχ ηχπνπ ζε ζρήκα θαη κέγεζνο πνπ πνηθίιεη. Μπνξεί λα είλαη ειαθξά 
δηαπνηηζκέλν κε ζηξφπη δάραξεο θαη λα θέξεη επηθαιχςεηο απφ θαλέιια, 
θαξακέια, ή άιια ζαθραξνπαξαζθεπάζκαηα. Ζ αξηνκάδα είλαη ζπνγγψδνπο 
πθήο, νκνγελήο, κε επράξηζηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο.  
 

(2) Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη ειάρηζην 100γξ.  
 

  (3) Δθαηνζηηαία ζχλζεζε: Αξηνκάδα: Άιεπξν εηδηθνχ ηχπνπ, γάια 
πιήξεο, δάραξε, βνχηπξν, απγά πιήξε, δηνγθσηηθά πιηθά, καγεηξηθφ άιαο-
αξηχκαηα – ινηπά. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-Απαγνξεχζεηο: 
-Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ ζε είδνο θαη πνζφηεηεο πνπ δελ  
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΚΣΠ θαη ε ρξήζε απνκίκεζεο πξαιίλαο. 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ ΚΣΠ. 
- Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ-ςπγεία πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά 
θαηάςπμε ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία ε νπνία δε ζα είλαη κεγαιχηεξε 
απφ -15

ν
C . Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18

ν
C.  

-Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε 
επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί (ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 
-Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο κε "ρχδελ" κνξθή. 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
E. coli .κέρξη 5x10

2  
αλά γξ  

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x10
2
 / 1 γξ 

 
ΥΖΜΗΚΔ. 
-ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 
 

3.4 Κνπινχξη κε ειηά-ληνκάηα/ραιβά/λεζηίζηκε πξαιίλα/ηπξί 
 

(1) Πεξηγξαθή: Αξηνζθεχαζκα κε ζρήκα κπαζηνπληνχ κε γέκηζε. 
 
  (2) Βάξνο θαηά ηεκάρην 200. θαη’ ειάρηζην. 
 
  (3) Δπηκέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ: 
 
   (α) Αξηνκάδα: Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, λεξφ, ιηπαξή 
χιε, δηνγθσηηθά πιηθά, αξηχκαηα. Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
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   (β) Γέκηζε θαη’ ειάρηζηνλ 30%. 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
-Σν πξντφλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ ΚΣΠ. 
-ε φηη αθνξά ηε γέκηζε ηχξνπ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο παξ.3.1 ηνπ παξφληνο. 
-Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απνκίκεζεο πξαιίλαο. 
-πζηαηηθά ληνκάηαο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηαηηθά ληνκάηαο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ ΚΣΠ. 
-πζηαηηθά ειηάο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηαηηθά ειηάο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ ΚΣΠ 
- Ζ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα θιεηζηνχ 
ηχπνπ-ςπγεία πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά ηξνθίκσλ ππφ βαζηά 
θαηάςπμε ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία ε νπνία δε ζα είλαη κεγαιχηεξε 
απφ -15

ν
C. Ζ ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ –18

ν
C.  

-Δίλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβψηηα πνπ εζσηεξηθά θέξνπλ πξφζθαηε 
επέλδπζε απφ αδηάβξνρν ραξηί (ιαδφθνιια) θαη αλάινγν θάιπκκα 
-Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο κε "ρχδελ" κνξθή. 

 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
E. coli .κέρξη 5x10

2  
αλά γξ  

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x10
2
 / 1 γξ 

 
ΥΖΜΗΚΔ. 
-ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ. 

 
3.5 Καηεςπγκέλε Πίηζα 

  
 (1)Πεξηγξαθή: χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ππ’ άξηζκ. α/α 18-
20 ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηνπ παξφληνο. 
 
  (2) Βάξνο χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ππ’ άξηζκ. α/α 18-20 
ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» ηνπ παξφληνο. 
 
  (3) Δπηκέξνπο ζχλζεζε ζπζηαηηθψλ: 
 
   (α) Αξηνζθεχαζκα: 50% (Άιεπξν ζίηνπ ή εηδηθνχ ηχπνπ, 
λεξφ, ιηπαξή χιε, δηνγθσηηθά πιηθά, αξηχκαηα). Οη επί ηνηο % αλαινγίεο θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
   (β) Αιιαληηθφ 20%. 
   (γ) Σπξί 20% 
   (δ) Λνηπά-αξηχκαηα 10% 
 
  (4) Δηδηθνί φξνη-απαγνξεχζεηο: 
- Αξηνζθεχαζκα. Πιεξνί ηνπο φξνπο πεξί αξηνπνηήζεσο, είλαη πξνζθάηνπ 
παξαγσγήο θαη πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 
ηνπ ΚΣΠ. 

-Οπνηνδήπνηε ζθιεξφ ή εκίζθιεξν ηπξί. Πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 83 ηνπ ΚΣΠ . Ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξ.2.5 ηνπ παξφληνο. 
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-πζηαηηθά ληνκάηαο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηαηηθά ληνκάηαο ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ ΚΣΠ. 
-Αιιαληηθφ. Ο πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα επί 
κέξνπο πνζνζηά ησλ αιιαληηθψλ, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζην 
πξνζθεξφκελν είδνο (πρ. γηα πξντφλ κε 20% αιιαληηθφ θαηαηίζεηαη ε επί κέξνπο 
ζχλζεζε: δακπφλ 50%, ινπθάληθν ρσξηάηηθν 50%). 
 

ΔπγαζηηπιακΫρ ΠαπΪμεηποι: 
-ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ 
Salmonella spp: απνπζία/25 γξ. 
E. coli .κέρξη 5x10

2  
αλά γξ  

Staphylococcus aureus: κέρξη 5x10
2
 / 1 γξ 

 
ΥΖΜΗΚΔ. 
-ηαζκηθή αλάιπζε ζπζηαηηθψλ 

 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

κήλαξρνο (Η) Αληψληνο Σζαιακπνχλεο 
Τπνδηνηθεηήο  

 
 

γφο (Ο) Σζεξκεληζέιε Διέλε 
Γξ. Δθκεηαιιεχζεσλ 350 ΠΚΒ/ΟΗΚ 

 

 

  

. 
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                              ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΔΔ 2/2021 

 

Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα:__________________ 

ΑΦΜ:_____________________________  

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο:_________________________ 

 

A/Α ΣΜΗΜΑ CPV 
ΔΙΓΗ -

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
ΜΜ 

ΠΟΌ 

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΓΟ 

Πποχπολο

γιζθεέζα 

αξέα συπέρ 

ΦΠΑ(€) 

1 

Α
. 

 

Ν
Χ

Π
Α

 Α
Ρ

Σ
Ο


Κ

Δ
Τ

Α


Μ
Α

Σ
Α

 

15811000-6 
Κνπινχξη 

Θεζζαινλίθεο 
ΣΜΥ 3.000 0,30 900,00 

2 15811000-6 
ηαθηδφςσκν/ 
Διαηφςσκν/ 
Σπξφςσκν  

ΣΜΥ 1.000 0,50 500,00 

3 15811000-6 
Αξηηδην γηα 

αληνπηηο> 60γξ 
ΣΜΥ 2.500 0,15 375,00 

4 15811000-6 
Αξηίδην γηα 

Κνπβέξ (ιεπθφ ή 
νιηθήο) 40γξ 

ΣΜΥ 5.000 0,20 1.000,00 

5 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, δακπφλ, 
ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

6 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, θαπληζηή 
κπξηδφια, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

7 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, θαπληζηή 
γαινπνχια, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

8 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, ζαιάκη 
αέξνο, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

9 15811300-9 
Κξνπαζάλ Με 

γέκηζε Πξαιίλα/ 
Μαξκειάδα 

ΣΜΥ 3.600 0,70 2.520,00 

ΣΜΗΜΑ Α: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 7.695,00 

      350 ΠΣΔΡΤΓΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ 
       ΒΛΖΜΑΣΧΝ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

  18 Φεβ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ  

Φ.830/ΑΓ.4184/ .568 
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Β
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Κ
Α

Σ
Δ

Φ
Τ

Γ
Μ

Δ
Ν

Α
  

Α
Ρ

Σ
Ο


Κ

Δ
Τ

Α


Μ
Α

Σ
Α

 

15811500-1 
Κνπινχξη κε ειηά-
ληνκάηα 230γξ 

ΣΜΥ 500 0,45 225,00 

11 15811500-1 
Κνπινχξη κε 
ραιβά 230γξ 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

12 15811500-1 
Κνπινχξη κε 
λεζηίζηκε πξαιίλα 
230γξ 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

13 15811500-1 
Κνπινχξη κε ηπξί 
230γξ 

ΣΜΥ 1300 0,50 650 

14 15811500-1 
Σπξφπηηα 
ρσξηάηηθε 230γξ 

ΣΜΥ 1300 0,45 585 

15 15811500-1 
Παηαηφπηηα 
Υσξηάηηθε 230γξ 

ΣΜΥ 800 0,35 280,00 

16 15811500-1 Νηφλαη απιφ ΣΜΥ 500 0,45 225,00 

17 15811500-1 
Νηφλαη κε 
επηθάιπςε 
ζνθνιάηαο 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

ΣΜΗΜΑ Β: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 2.790,00 

18 
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Α

 

15811500-1 

Πίηζα ζπέζηαι 
1100γξ 
ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα 
δακπφλ κπέηθνλ 
ινπθάληθν 
πεπεξφλη 

ΣΜΥ 300 3,60 1.080,00 

19 15811500-1 

Πίηζα καξγαξίηα 
1000γξ 
ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα ή 
κνηζαξέια 

ΣΜΥ 150 3,50 525,00 

20 15811500-1 

Πίηζα ζθεπαζηή 
1400γξ 

ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα 

δακπφλ κπέηθνλ 
ινπθάληθν 
πεπεξφλη 

ΣΜΥ 200 3,80 760,00 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 2.365,00 

   ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 12.850,00 

   ΦΠΑ 13% 1.670,50 

   ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 14.520,50 

     

 
 
 1. ηηο πξνθχπηνπζεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θξάηεζε πνζνζηνχ 
0,13468%, ε νπνία ζα παξαθξαηεζεί εθάπαμ θαηά ηε εμφθιεζε ηνπ πξψηνπ 
ηηκνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ θαη θφξνο εηζνδήκαηνο πνζνζ 
ηνχ 4% ν νπνίνο ζα παξαθξαηείηαη θαηά ηελ εμφθιεζε θάζε ηηκνινγίνπ.  
 
 

2. Ο κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο 
ησλ εηδψλ. 
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 3. Ζ πξνζθνξά ηζρχεη γηα ελελήληα (90) εκέξεο. 
  
 
 

ΣΟΠΟ-ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
(………………………….……) 

 Ο 
 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 (Τπνγξαθή-ζθξαγίδα) 

 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

κήλαξρνο (Η) Αληψληνο Σζαιακπνχλεο 
Τπνδηνηθεηήο  

 
 

γφο (Ο) Σζεξκεληζέιε Διέλε 
Γξ. Δθκεηαιιεχζεσλ 350 ΠΚΒ/ΟΗΚ 

 

 

ΑΔΑ: 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ



 

 

      350 ΠΣΔΡΤΓΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ 
       ΒΛΖΜΑΣΧΝ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

  18 Φεβ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖΝ  

Φ.830/ΑΓ.4184/ .568 
             

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ)  

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ 
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
350ΠΣΔΡΤΓΑ ΚΑΣ/ΝΧΝ ΒΛΖΜΑΣΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ…../2021 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ  
 
 ηελ Αεξνπνξηθή Βάζε έδεο, ζήκεξα …..…………………ζηα Γξαθεία ηεο 
350ΠΚΒ νη ππνγεγξακκέλνη …………………………………. Γθηήο ηεο 350ΠΚΒ σο 
εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.……………………… 
Καηαθπξσηηθή Απφθαζε ………….……. θαη ε εηαηξεία 
«…….……..…….…………..……..» ΑΦΜ,…………..……. πνπ εθπξνζσπείηαη απφ 
ηνλ………………………………… κε Α.Γ.Σ………………… Πφιε……………….. 
Οδφο………… Αξηζκ… Σει. … – FAX. …………. ζπκθψλεζαλ θαη 
ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ, 
ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο σο “Πξνκεζεπηή”, ηελ πεξηνδηθή 
πξνκήζεηα Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Λέζρεο Αμησκαηηθψλ 
θαη ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο ηεο 350ΠΚΒ θαη ηεο 10

εο
 ΜΔΠ, πνπ αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηα άξζξα δχν (2) έσο θαη έληεθα (11) ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 

 To ζπκθσλεηηθφ ζπλνκνινγείηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ενψρ (1) Ϋηοςρ, απφ 
….……….. 2021 έσο ………….……..2022, ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο. Σν 
ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ χςνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 
μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ πελήληα επξψ (12.850,00€), 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 

 Σν ζπκθσλεηηθφ αθνξά ζηελ πεπιοδικά ππομάθεια με νυπΪ και 

καηετςγμΫνα απηοζκεςΪζμαηα ηεο 350ΠΚΒ (κήλνο Σξνθνδνζίαο, Κπιηθείν θαη 
Λέζρε Αμθσλ), θαη ηεο 10

εο
 ΜΔΠ (κήλνο Σξνθνδνζίαο), γηα φιε ηελ δηάξθεηα 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, κε ηα θαησηέξσ είδε ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο), κε ηηκέο ζηαζεξέο 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
 

ΑΔΑ: 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ
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A/Α ΣΜΗΜΑ CPV 
ΔΙΓΗ -

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
ΜΜ 

ΠΟΌ 

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΓΟ 

Πποχπολο

γιζθεέζα 

αξέα συπέρ 

ΦΠΑ(€) 

1 
Α
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Ο


Κ

Δ
Τ

Α


Μ
Α

Σ
Α

 
15811000-6 

Κνπινχξη 
Θεζζαινλίθεο 

ΣΜΥ 3.000 0,30 900,00 

2 15811000-6 
ηαθηδφςσκν/ 
Διαηφςσκν/ 
Σπξφςσκν  

ΣΜΥ 1.000 0,50 500,00 

3 15811000-6 
Αξηηδην γηα 

αληνπηηο> 60γξ 
ΣΜΥ 2.500 0,15 375,00 

4 15811000-6 
Αξηίδην γηα 

Κνπβέξ (ιεπθφ ή 
νιηθήο) 40γξ 

ΣΜΥ 5.000 0,20 1.000,00 

5 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, δακπφλ, 
ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

6 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, θαπληζηή 
κπξηδφια, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

7 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, θαπληζηή 
γαινπνχια, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

8 15811511-1 

Λεπθφ αξηίδην, 
ηπξί ηχπνπ 

γθνχληα, ζαιάκη 
αέξνο, ινηπά 

ΣΜΥ 600 1,00 600,00 

9 15811300-9 
Κξνπαζάλ Με 

γέκηζε Πξαιίλα/ 
Μαξκειάδα 

ΣΜΥ 3.600 0,70 2.520,00 

ΣΜΗΜΑ Α: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 7.695,00 
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15811500-1 
Κνπινχξη κε ειηά-
ληνκάηα 230γξ 

ΣΜΥ 500 0,45 225,00 

11 15811500-1 
Κνπινχξη κε 
ραιβά 230γξ 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

12 15811500-1 
Κνπινχξη κε 
λεζηίζηκε πξαιίλα 
230γξ 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

13 15811500-1 
Κνπινχξη κε ηπξί 
230γξ 

ΣΜΥ 1300 0,50 650 

14 15811500-1 
Σπξφπηηα 
ρσξηάηηθε 230γξ 

ΣΜΥ 1300 0,45 585 

15 15811500-1 
Παηαηφπηηα 
Υσξηάηηθε 230γξ 

ΣΜΥ 800 0,35 280,00 

16 15811500-1 Νηφλαη απιφ ΣΜΥ 500 0,45 225,00 

17 15811500-1 
Νηφλαη κε 
επηθάιπςε 
ζνθνιάηαο 

ΣΜΥ 500 0,55 275,00 

ΣΜΗΜΑ Β: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 2.790,00 

ΑΔΑ: 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ
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A/Α ΣΜΗΜΑ CPV 
ΔΙΓΗ -

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
ΜΜ 

ΠΟΌ 

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓ

Ο 

Πποχπολο

γιζθεέζα 

αξέα συπέρ 

ΦΠΑ(€) 
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15811500-1 

Πίηζα ζπέζηαι 
1100γξ 
ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα 
δακπφλ κπέηθνλ 
ινπθάληθν 
πεπεξφλη 

ΣΜΥ 300 3,60 1.080,00 

19 15811500-1 

Πίηζα καξγαξίηα 
1000γξ 
ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα ή 
κνηζαξέια 

ΣΜΥ 150 3,50 525,00 

20 15811500-1 

Πίηζα ζθεπαζηή 
1400γξ 

ρεηξνπνίεηε κε 
ηπξί γθνχληα 

δακπφλ κπέηθνλ 
ινπθάληθν 
πεπεξφλη 

ΣΜΥ 200 3,80 760,00 

ΣΜΗΜΑ Γ: ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΣΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ (13%) 2.365,00 

   ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 12.850,00 

   ΦΠΑ 13% 1.670,50 

   ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ 14.520,50 

     

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 1. Οη αλσηέξσ ηηκέο θαζνξίδνληαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ.  
 
 2. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α), φπσο θαη φπνπ ηνχηνο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1642/86 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.2859/00) θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο θαη δηαηαγέο ησλ αξκνδίσλ 
θνξέσλ, βαξαίλεη ηελ Τπεξεζία. 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε : 
 
  α.  Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ 
παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Μνλάδσλ . 
 
  β.  Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 
ηνπ θιπ. 
  γ.  Σπρφλ άιιεο θξαηήζεηο πνπ ζα επηβιεζνχλ ζην κέιινλ απφ ηελ 
Τπεξεζία.  
 
  δ.  Σν θφζηνο ησλ ηπρφλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ φηαλ απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη κία (1) θνξά ην κήλα ή, αζξνηζηηθά, 
κέρξη δψδεθα (12) ειέγρνπο θαη’ έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο, ην θφζηνο ζα 
βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.  

ΑΔΑ: 6Ζ4Φ6-Τ2Ξ
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 4. Ο αξηζκφο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) ηνπ ππφρξενπ 
παξαγσγνχ είλαη ……………………. φπσο πξνθχπηεη απφ ην αξρείν 
δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δ.Μ.ΠΑ., πνπ ηεξείηαη ζηελ 
ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο (Δ.Ο.ΑΝ.). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΓΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
 1.  Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηελ 350ΠΚΒ (Λέζρε Αμθψλ, 
Κπιηθείν ή Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο) ζηελ Αεξνπνξηθή Βάζε έδεο, θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή), εληφο 24 σξψλ 
απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή πξνθνξηθήο ή έγγξαθεο) απφ 
ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο απηήο, κε κέζα θαη 
έμνδα (κεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα) ηνπ πξνκεζεπηή, άλεπ 
επηβάξπλζεο ηεο Τπεξεζίαο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν ρξφλνο απηφο δχλαηαη 
λα παξαηαζεί, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Μνλάδαο, θαηά 24 επηπιένλ ψξεο.  
 
 2. Σα πξντφληα, ε παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη ε δηαθίλεζή ηνπο, ζα 
ππφθεηληαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο 
θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ). 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη δεζκεχεηαη γηα ηα 
θάησζη: 
 α. Σα πξντφληα ζα ηεξνχλ πιήξσο ηα νξηδφκελα ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα «Α»). 
 

 β. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο, ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ, κε ηελ απαηηνχκελε ηζνζεξκηθή θαη ςπθηηθή 
ηθαλφηεηα, αλαιφγσο ηνπ είδνπο πνπ κεηαθέξνπλ. Ο ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ 
πξντφλησλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη λα απνιπκαίλεηαη θαηά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα (ε ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε 
ηνπ επηζεσξνχληνο Αμησκαηηθνχ Τγεηνλνκηθνχ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ). 
Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά κε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ξππαξά αληηθείκελα ή 
ηνμηθέο χιεο ή πγξά, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ 
πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ πξντφλησλ απηψλ Ζ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 
ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
πξνκεζεπηή.  
 

 4. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, η Τγειονομικά Τπηπεζέα ηηρ 

350ΠΚΒ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο είηε θαηά ηελ 
παξαιαβή ησλ εηδψλ είηε κε επηηφπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξέρεη, ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, θάζε δηεπθφιπλζε θαη δηεπθξίληζε πνπ ηπρφλ ηνπο δεηεζεί. 
 

 5. Δπίζεο, ε Μνλάδα θαηά ηελ θξίζε ηεο, μΫζυ ηηρ Τγειονομικάρ 

Τπηπεζέαρ ηηρ 350ΠΚΒ, θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα 
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πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ θαηά πεξίπησζε ειέγρνπο: 
 
  α. Μηθξνβηνινγηθφ. 
 
  β. Υεκηθή Αλάιπζε. 
 
  γ. Ηζηνινγηθή Δμέηαζε. 
 
 6. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, θαη 
ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα βαξχλεη 
θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη 
κία (1) θνξά ην κήλα ή δψδεθα (12) θαηά έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο ην 
θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 
εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
ησλ ηξνθίκσλ. 

 

 7. Η παπαλαβά ηυν ειδϊν θα γένεηαι απψ ηα απμψδια ψπγανα ηηρ 

ΜονΪδαρ (ζπζζηηηάξρεο Λέζρεο Αμθψλ, δηαρεηξηζηήο ηξνθνδνζίαο, δηαρεηξηζηήο 

θπιηθείνπ θιπ) παποςζέα Ιαηποω ά ΚηηνιΪηπος, καηψπιν ζσεηικοω ελΫγσος. 
πγθεθξηκέλα ηα αλσηέξσ φξγαλα ζα ειέγρνπλ ηε ζπκθσλία ησλ εηδψλ κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην πιηθφ είλαη 
θαηάιιειν θαη φηη κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ θαιή πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πηζηνπνηείηαη κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε 
πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα 
παξαπάλσ φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθψο ν Ηαηξφο ή 
Κηελίαηξνο ηεο Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο (ηξνθνδνζίαο ή πξαηεξίνπ 
ή Λέζρεο αλαιφγσο ηεο πξνκήζεηαο). ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη 
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νη αλσηέξσ ζα εηζεγνχληαη εγγξάθσο 
ηελ απφξξηςή ηνπ, αλαθέξνληαο απαξαηηήησο ηνπ ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο 
απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο ζηελ επηηξνπή αξκφδηα επηηξνπή αγνξψλ 
ηεο Μνλάδνο. ηε ζπλέρεηα ε  επηηξνπή αγνξψλ, αθνχ εμεηάζεη θαη αμηνινγήζεη 
ηελ παξαπάλσ αλαθνξά,  ζα ζπληάζζεη έγγξαθε γλσκνδφηεζε πξνο ηνλ 
Γηνηθεηή ηεο 350ΠΚΒ, φπνπ ζα εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ ελ ιφγσ είδνπο 
θαζψο θαη ηηο πηζαλέο θπξψζεηο ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. 
  
 8.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, είλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 
γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή 
απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θιπ). ε 
φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο 
απαηηνχκελεο  γλσκνδφηεζεο είλαη ε αξκφδηα επηηξνπή.  
      

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

ηεο Λέζρεο Αμθψλ θαη ηεο Γηαρείξηζεο Σξνθνδνζίαο, σο εμήο: 

Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα εθδίδεη ηηκνιφγηα – 
δειηία απνζηνιήο, ηα νπνία ζα εμνθινχληαη ζπγθεληξσηηθά κεληαίσο κέζσ 
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ηξαπεδηθήο επηηαγήο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ΗΒΑΝ πνπ ζα δεισζεί απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 

2. Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ πηζηνπνηεζεί ε 
θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ 
ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθψο ν Κηελίαηξνο ή Ηαηξφο ηεο 
Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο (Λέζρεο ή Σξνθνδνζίαο, αλαιφγσο ηεο 

πξνκήζεηαο) θαη εθψζον Ϋσει πποζκομιζθεέ ζηη ΜονΪδα (Σμάμα Οικονομικοω 

ηηρ 350ΠΚΒ) εν ιζσω θοπολογικά και αζθαλιζηικά ενημεπψηηηα ΔΦΚΑ 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 15435/913/23 Απξ 20 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (ΦΔΚ Β’ 1559). 
 

 3. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

  α. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ 
απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ησλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνλ Κ.Σ.Π., 
σο ε αλσηέξσ παξάγξαθνο. 

  β. Ζ πξνζθφκηζε εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή: 

   (1) Σηκνινγίνπ, θαηά ηα ηζρχνληα. 

   (2) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα.  
 

 4. Καηά ηην εξψθληζη ηος ππϊηος ηιμολογέος ζα παξαθξαηεζεί απφ 
ην Γηαρεηξηζηή/Γηαρεηξίζηξηα Σξνθνδνζίαο ηνπ κήλνπο Σξνθνδνζίαο ηεο 

350ΠΚΒ εθάπαμ θξάηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ποζοζηοω 

0,13468%, ε νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο :  

  α. Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,07%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4115/2013(Α’24) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16, θαζψο θαη κε ν άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19. 

  β. Τπέξ ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΖΤ 0,0021% (0,07*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ 0,00042% (0,0021*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
ππ΄αξηζκ. 5143/11-12-2014 (ΦΔΚ Β΄33350 Τ.Α.. 

  γ.  Τπέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 
0,06%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη 3 Άξζξνπ 2 ηεο ππ΄ 
Αξ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 

  δ. Τπέξ ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,0018% (0,06*3%) θαη ΟΓΑ 
ραξηνζήκνπ ΑΔΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ Αξηζκ. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ Β΄969) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

5. Αλαθνξηθά κε ηηο ελεκεξφηεηεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίδεη: 
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  α. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγία «για 
είζππαξη σπημάηων από Φοπείρ Κενηπικήρ Διοίκηζηρ». 

  β. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ελήκεξνο 
σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη ζα 
αθνξά γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
15435/913/23 Απξ 20 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Τπνζέζεσλ (ΦΔΚ Β’ 1559). 

 Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο 
ζχκβαζεο.  

 

 6. Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 
(Φ.Δ.) πνζνζηνχ 4% ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ 
αγαζψλ, ήηνη ζην πνζφ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίζηεθε ν ΦΠΑ βάζεη ηεο παξ.3β(3) 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ 
Ν.4172/13, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014. 
 
 7. Ζ πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε 
Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 
ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 

ελ ιφγσ έηνπο. 
 
 8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 

  β. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 
πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 
 9. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξαίλεη ηε Μνλάδα. 
  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΗ 

 
 1. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
 
  α. Όζνλ αθνξά ζηηο θαησηέξσ ελδεηθηηθέο (φρη πεξηνξηζηηθέο) 
πεξηπηψζεηο: 
 

(1) Αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ-ειιείςεηο εηδψλ. 
 
  (2) Πψιεζεο κε απζαίξεηεο ηηκέο. 
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 (3) Υξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ άλσ ησλ 
48 σξψλ. 
 
  (4) Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο εηδψλ κε αληαπνθξηλφκελσλ ζηηο 
απαηηήζεηο ή αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 24 σξψλ. 
    
  (5) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  (6) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο θαηά 
ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
  (7) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο ηεο 
Μνλάδνο. 
 

(8) Παξάδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
  (9) Με ηήξεζεο γεληθφηεξα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο φξνπο, 
 

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 

Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν πεληαθφζηα επξψ (€ 500,00). 
 

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν ρηιίσλ επξψ (€ 1.000,00). 
 

Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
  β.  Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεκαηηθψλ ζε 
πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα 
ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε (κε ηνμηθέο 
νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο Ννκνζεζίαο, επηβάιιεηαη: 
 
  (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν ηξεηο ρηιηάδεο επξψ 
(3.000,00€). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΓΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ ΔΦΔΣ θαη 
ηεο Αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο.  
Δπηπιένλ, δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ δηνξζψζεηο θαη 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη έιεγρνο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ κε αλάινγν απνδεηθηηθφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη, ε Μνλάδα κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ απαηηνχκελσλ εηδψλ απφ άιιν πξνκεζεπηή, 
επηβαξχλνληαο ην ζπκβαζηνχρν κε ηελ επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ 
ηηκή. 
 
  (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε, έθπησζε. 
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 2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο 
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα ππέρνπλ 
κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή 
απνζχλζεζε. 
 

3. Ζ Τπεξεζία θεξχηηεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην απεπζείαο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ  νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν πνπ ζα 
δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο/ζπκθσλεηηθνχ θξηζνχλ κε 
απνδεθηέο.  
 
 4. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 
 
 5. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
εθάζηνηε πξνκεζεπηή. 
 
 6. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
 
 7. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 
εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηηο πιεξσκέο ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 
 

8. Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε άιιε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα 
απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο. 
 
 9.  Όηαλ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ άξζξν, θπξψζεηο. 
 
 10. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 206, παξ. 4 ηνπ Ν. 
4412/16). 
 
  11. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία , εληφο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 
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12. Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 13. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο 
ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΞΑΙΡΔΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΧΔΧΝ 
 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία ή αληηθεηκεληθά ζνβαξνί ιφγνη, νη νπνίνη έρνπλ σο ζπλέπεηα λα 
πξνθαιείηαη αδπλακία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 
πξνζεζκίαο, παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ, εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά 
πνπ ηε ζπληζηνχλ, λα αλαθέξεη απηά εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Μνλάδα 
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
 
  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο. 
 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 
  
 2. Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ ν 
πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιιν θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο 
πνπ επηθαιεζζεί αδπλακία παξάδνζεο ζηε Μνλάδα. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΧΝ 

 
 Αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ 

 
 Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε 
θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν 
πξνκεζεπηήο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Με ηνλ ίδην 
ηξφπν θαη κε ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α. πνπ 
πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 
 1. Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ην δηθαίσκα εθρψξεζεο ζην ζχλνιν ή 
κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο παξφληεο φξνπο ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

 
 2. Ο Πξνκεζεπηήο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζην Γξαθείν Αζθαιείαο ηεο 350ΠΚΒ θαη ηεο 10

εο
 

ΜΔΠ, θαηάζηαζε κε άηνκα θαη νρήκαηα πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηελ Μνλάδα γηα 
παξάδνζε εκπνξεπκάησλ θαη πιεξσκή. 

 3. Γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζφδνπ ζηε Μνλάδα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη: 

 α. Να Ϋσει εξοςζιοδψηηζη απψ ηο Γπαθεέο ΑζθΪλειαρ ηηρ 

ΜονΪδαρ. Ήηνη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη 

απαξαίηεηεο άδεηεο εηζφδνπ πξνζσπηθνχ θαη νρεκάησλ, ο ανΪδοσορ 

ςποσπεοωηαι να καηαθΫζει ζηο Γπαθεέο Αζθαλεέαρ ηηρ 350ΠΚΒ (ηειέθσλν 
2310405005), ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ-νρεκάησλ πνπ πξφθεηηαη 
λα εκπιαθνχλ κε ηε πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ: 

(1) Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο.  

(2) Αληίγξαθν άδεηαο παξακνλήο θαη άδεηαο εξγαζίαο (κφλν γηα 

αιινδαπνχο ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ).  

(3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986  ζεσξεκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  

(4) Βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

(5) Φσηνηππία Άδεηαο νρήκαηνο θαη Αζθάιεηαο απηνχ, ελ ηζρχ.  

  β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο 
θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 
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  γ. Να είλαη αζθαιηζκέλν ζηνλ ΔΦΚΑ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
15435/913/23 Απξ 20 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ (ΦΔΚ Β’ 1559)., κε επζχλε απνθιεηζηηθά ηνπ Πξνκεζεπηή. 

        4.   Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη: 

               α.  Γελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. 
εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ. 

    β.  Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
   5.  Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 
 
         6.    Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα δηαζέζεη ζηε Μνλάδα (ςπθηηθέο βηηξίλεο, θιπ.) 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
 
      7.   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Μνλάδα κπνξεί λα θάλεη πνηνηηθφ 
έιεγρν: 

  α.  Σσλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιήο δεηγκάησλ ησλ πξντφλησλ ζηα 
αξκφδηα Κξαηηθά Υεκεία. 

  β.  Σσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 
 
        8. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 

 α. Μεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ησλ 
Μνλάδσλ. 

 β. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη). 
 
      9.  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ 
παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ.   

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
      1. Ο Φ.Π.Α, φπσο θαη φπνπ ηνχηνο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.1642/86 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2859/00) θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο 
εγθπθιίνπο θαη δηαηαγέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. Οη 
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ελ γλψζεη ησλ 
δηαηάμεσλ απηψλ θαη, εηδηθφηεξα, λα ζπκπιεξψλνπλ ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηα 
πξνβιεπφκελα πνζνζηά θαη πνζά ηνπ αλαινγνχληνο γηα θάζε πξνζθεξφκελν 
είδνο Φ.Π.Α. 
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 2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηικός Κώδικας, οι διαηάξεις ηου Ν.4235/14 
«Διοικηηικά Μέηπα, Διαδικαζίερ και Κςπώζειρ ζηην Εθαπμογή ηηρ Ενωζιακήρ και 
Εθνικήρ Νομοθεζίαρ ζηοςρ Τομείρ ηων Τποθίμων, ηων Ζωοηποθών και ηηρ Υγείαρ 
και Πποζηαζίαρ ηων Ζώων και άλλερ Διαηάξειρ Απμοδιόηηηαρ ηος Υποςπγείος 
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων», θαζψο θαη γεληθφηεξα νη δηαηάμεηο πεξί 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί 
ζεκαληηθή αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΠΑ θαη σο εθ ηνχηνπ νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ 
αληίζηνηρε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 

3. Ζ χκβαζε/πκθσλεηηθφ θαηηζρχεη παληφο άιινπ θεηκέλνπ επί ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη (πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνζθνξέο θιπ.), 
εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ θαη άπαληεο νη φξνη ηεο ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο/ 
ζπκθσλεηηθνχ, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ 
επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο ηηκήο θαη ηεο 
πνηφηεηαο ησλ εηδψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α., νη νπνίνη ζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 
 
 5. Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο/πκθσλεηηθνχ, θαηφπηλ ζχκθσλεο 
γλψκεο ηνπ πξνκεζεπηή, είλαη δπλαηή λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16 θαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Άξζξν 201 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ). 
 

 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα 
ιχζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν (πξνκεζεπηή) ζε 
νπνηνλδήπνηε ρξφλν φηαλ ζα ζπλαθζεί «πκθσλία Πιαίζην» ηνπ ίδηνπ 
αληηθεηκέλνπ απφ Πξντζηάκελε Αξρή ηεο 350ΠΚΒ θαη δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη 
ζηνλ άκεζν ηεξκαηηζκφ ηεο ηζρχνο ηεο κε ηε ζχλαςε εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. 

 
7. Παξέρεηαη ζηελ Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 

Διδικψηεπα, επιζημαένεηαι ψηι ςθέζηαηαι η δςναηψηηηα επαωξηζηρ ηηρ ςπψ 

ππομάθεια ποζψηηηαρ καηΪ ποζοζηψ 30% και μεέυζηρ καηΪ ποζοζηψ 50 %, 

ενηψρ ηηρ πποχπολογιζθεέζαρ αξέαρ ηος διαγυνιζμοω. Ο αλάδνρνο δεν 
δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ απαηηεζεί ε 
πξνκήζεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηδψλ είηε ηνπ ζπλφινπ είηε κέξνπο ηεο 
εθηηκψκελεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο. 
 
 8.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 350ΠΚΒ θαη ηνπ πξνκεζεπηή ζα επηιχεηαη 
δηθαζηηθψο, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή.  
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         9. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο, 
ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 ηνπ 
Ν.4412/16. 

 
 10. Σν παξψλ ζπκθσλεηηθφ ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ 
αλαγλψζζεθε  θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο 

 

Ο 

ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Ο 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

κήλαξρνο (Η) Αληψληνο Σζαιακπνχλεο 
Τπνδηνηθεηήο  

 
 

γφο (Ο) Σζεξκεληζέιε Διέλε 
Γξ. Δθκεηαιιεχζεσλ 350 ΠΚΒ/ΟΗΚ 

 

 

  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  
«Α» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΔΔ 02/2021 
«Β»  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
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      350 ΠΣΔΡΤΓΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ 
       ΒΛΖΜΑΣΧΝ 

      ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
      ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ 

  18 Φεβ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ΣΖΝ  

Φ.830/ΑΓ.4184/ .568 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ 4, Ν. 1599/1986) 

  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηεο 

§ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ φηη:  
      (1) πκθσλψ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ΠΔΔ 02/21 θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ. 
       (2) Σα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ΠΔΔ 02/2021, θαζψο 

θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ-πνηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
       (3) Γεζκεχνκαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηα θαηάιιεια ηδία κέζα (απηνθίλεηα-

ςπγεία) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο. 
 (4) Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 73 Ν.4412/16. 

                                                                                    Ζκεξνκελία:…………. 
                                   
                                                                                       Τπνγξαθή 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

 

κήλαξρνο (Η) Αληψληνο Σζαιακπνχλεο 
Τπνδην ηθεηήο  

 
 

γφο (Ο) Σζεξκεληζέιε Διέλε 
Γξ. Δθκεηαιιεχζεσλ 350 ΠΚΒ/ΟΗΚ 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

 Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :     

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σει :  

Σφπνο Καηνηθίαο :  Οδφο :  Αξηζ : ΣΚ : 

Αξ. 
Σειενκνηνηχπνπ   

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Δmail) :  
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(1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ  
δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
 (2). Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
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