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ΘΕΜΑ : ∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.3/21 για την 
ΠροµήθειαΚρεάτων - Κρεατοσκευασµάτων – Πουλερικών Προς Κάλυψη 
Αναγκών της Πτέρυγας (114ΠΜ) 

 
  1. Έχοντας υπόψη: 

   α. Τις διατάξεις του Ν∆ 721/70 (ΦΕΚ 251/Α) «Περί Οικονοµικής 
Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3257/04. 

   β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 115/Α), «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ” και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4210/13.  

   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 204/Α) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

   στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής των Νόµων 4046/12,4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ 
«Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµής στις 
εµπορικές συναλλαγές». 

   ζ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

   η. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 

   θ. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

   ι. Την υπ. αριθµ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ. 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων». 

 
 
ΠΡΟΣ: 

 
 
114 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

  114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
 
 

 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΟΙΝ : 114ΠΜ/ΜΕΕΠ Φ.831/Α∆.5124 
Σ.917 
Τανάγρα, 24 Mαρ 21 

   

ΑΔΑ: ΨΨ4Δ6-Η3Υ



3 
 

 

   ια. Το Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ) και το ΕΠΑ 
∆-45/99 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίµων και Νερού», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

   ιβ. Το επαρκές υπόλοιπο των λογιστικών λογαριασµών που 
τηρούνται στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού της 114ΠΜ. 

   ιγ. Το υπ΄ αριθµ. 21REQ008317839 Πρωτογενές Αίτηµα µέσω 
της πλατφόρµας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) για την προµήθεια θέµατος καθώς επίσης και το υπ΄ αρίθµ. 
21RΕQ008318018 Εγκεκριµένο Αίτηµα µέσω της πλατφόρµας του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

 ιδ. Τις εκτιµώµενες απαιτήσεις της Πτέρυγας σε κρέατα, 
κρεατοσκευάσµατα και πουλερικά για την κάλυψη αναγκών του Σµ. Τροφοδοσίας, 
της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 2. Συνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα 
στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την 
προµήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών 
του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου 
µε την υπογραφή σύµβασης χρονικής διάρκειας ενός έτους (για το ΚΕ∆Α/Χ µόνο 
κατά την θερινή περίοδο, κατ΄εκτίµηση από 14 Ιουνίου έως 17 Σεπτεµβρίου 2021). 

 3. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 και των Παραρτηµάτων «Α», «Β», «Γ» και «∆» της παρούσης, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Σηµειώνεται ότι λόγω της 
κατακύρωσης ανά είδος δύναται η κατάθεση προφοράς για ένα ή περισσότερα 
είδη. Επίσης, σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών από άλλη διαγωνιστική 
διαδικασία Προϊστάµενης Αρχής, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σε 
όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, θα λύεται αυτόµατα, χωρίς καµία απαίτηση 
από τις συνεργαζόµενες εταιρείες. 

 4. Η συνολική εκτιµώµενη προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας 
θέµατος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννιά 
ευρώ και πενήντα λεπτών (58.289,50 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αφορά 
τα είδη που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Β» της παρούσας. 

 5. Ηµεροµηνία διεξαγωγής ορίζεται η 13 Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 και τόπος η 114 Πτέρυγα Μάχης (Αεροπορική Βάση Τανάγρας, 
Σχηµατάρι Βοιωτίας ΤΚ 32009), στη Λέσχη Αξκών. 

 6. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε του εξής τρόπους: 

  α. Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση 114ΠΜ (Αεροπορική Βάση 
Τανάγρας, Σχηµατάρι Βοιωτίας ΤΚ 32009) ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή 
courrier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Πτέρυγα µέχρι την 12 Απριλίου 2021 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 14:00.Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Πτέρυγα 
ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς 
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που θα αποσταλούν. 

 β. Την κατάθεσή τους  ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του 
∆ιαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του διαγωνισµού. 

 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού (εφεξής: «Επιτροπή 
∆ιενέργειας»). 

 8. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος ΙΙ, Β του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπευθύνου ∆ηλώσεως (ΤΕΥ∆). 

 9. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Πτέρυγας, σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 10. Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα διενεργηθεί 
από την 114ΠΜ κατόπιν πλήρους αιτιολογηµένης πρότασης της επιτροπής 
διενέργειας. 

 11. Η χρηµατοδότηση της δαπάνης θα διενεργηθεί από το επαρκές 
υπόλοιπο του λογιστικού λογαριασµού, Βελτίωσης Συσσιτίου Οπλιτών (ΒΣΟ) και 
από εσωτερικούς πόρους της Πτέρυγας. 

 12. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται σε 
ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας 
(www.haf.gr) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 13. Αιτήµατα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή προκειµένου να µην απαιτηθεί παράταση της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 3α του 
Ν.4412/2016. 

 14. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
Τµήµα Οικονοµικού της 114ΠΜ, τηλ. 22620-45044, αρµόδια Υπσγός (ΥΟΚ) 
Μπολοβίνα Αρ.  και στο Σµ. Τροφοδοσίας της 114ΠΜ, τηλ. 22620-45923 αρµόδιος 
Επγός (ΤΕΦ) Τσαρουχάς Ιωάννης. 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Υπσγός(ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 
114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Εκµ/ων 

 

Σµχος (Ι) ∆ηµήτριος Γεωργίου 
∆ιοικητής 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Γενικά Στοιχεία Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

«Β» Ειδικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

«Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές 

«∆» Σχέδιο Σύµβασης Προς Υπογραφή 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  

Προµήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και 
πουλερικών προς κάλυψη αναγκών Σµ. 
Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ 
και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σύµφωνα µε τις καθηµερινές απαιτήσεις της 
Μονάδος 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/114ΠΜ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ: 15111200-1 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ: 15113000-3 

ΑΡΝΙΣΙΟ & ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ: 15115000-7 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ: 15112100-7 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ: 
15131700-2 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
∆ιαδικασία συνοπτικού  διαγωνισµού µε 
γραπτές ενσφράγιστες προσφορές. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαµηλότερη τιµή 
ανά είδος. 

∆ύναται η κατάθεση προφοράς για ένα ή 
περισσότερα είδη.  

Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών από άλλη 
διαγωνιστική διαδικασία Προϊστάµενης 
Αρχής, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, 
σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, θα λύεται 
αυτόµατα, χωρίς καµία απαίτηση από τις 
συνεργαζόµενες εταιρείες. 

Π/Υ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Λογιστική Μερίδα «ΒΣΟ» και εσωτερικοί 
πόροι της Πτέρυγας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
65.867,14€ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ & 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείτε ο 
προβλεπόµενος, από το Ν.4172/13 άρθρο 
64, φόρος εισοδήµατος: 4%, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και οι  

               ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
              114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΗ                                    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Φ.831/Α∆ 5124./Σ.917/24-03-21                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΑΔΑ: ΨΨ4Δ6-Η3Υ



Α-2 
 

 

προβλεπόµενες κρατήσεις υπερ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
και ΑΕΠΠ: 0,13468 % (οι κρατήσεις 
συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της 
προσφοράς). 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής 

13 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 σε 
περίπτωση κατάθεσης ιδιοχείρως 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

13 Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
στη Λέσχη Αξιωµατικών της 114 Πτέρυγας 
Μάχης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της 
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από 
τα αρµόδια όργανα της Μονάδας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

α. Για το Σµ. Τροφοδοσίας και τη Λέσχη 
Αξκών στην 114ΠΜ (Αεροπορική Βάση 
Τανάγρας, Σχηµατάρι Βοιωτίας) 

β. Για το ΚΕ∆Α/Χ στο θερινό θέρετρο της 
Πολεµικής Αεροπορίας στο Χαλκούτσι 
Αττικής. 

 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού, µε δικαίωµα της 
Υπηρεσίας παράτασής τους για επιπλέον 
εξήντα (60). 

 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Υπσγός (ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 
114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Εκµ/ων 

 

Ασµχος(Ο)∆ηµ. Κολέτσιος 
ΕΟΥ 
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο Προµήθειας 

 1. Η διακήρυξη αφορά στην προµήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και 
πουλερικών για κάλυψη αναγκών της 114ΠΜ (Τροφοδοσία - Λέσχη) και του 
ΚΕ∆Α/Χ, µε την υπογραφή σύµβασης χρονικής διάρκειας ενός έτους (για το 
ΚΕ∆Α/Χ µόνο κατά την θερινή περίοδο, κατ΄εκτίµηση από 14 Ιουνίου έως 17 
Σεπτεµβρίου 2021), ως κάτωθι: 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 114ΠΜ- ΚΕ∆Α/Χ  

            

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

1 

Κ
Ρ
Ε
Α
Τ
Α

 

ΠΑΝΣΕΤΑ (ΧΟΙΡΙΝΗ) Α/Ο (150 γρ. περίπου) 75 4,85 € 363,75 € 

2 ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ (280 - 300 γρ.) 600 4.20 € 2.520,00€ 

3 ΠΡΟΒΑΤΟ ΠΑΪ∆ΑΚΙΑ 75 7,60 €        570,00 € 

4 ΚΟΥΝΕΛΙ 130 7,60 € 988,00€ 

5       
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ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ (ΣΠΑΛΑ) ΠΛΑΚΕ 120γρ 900          4,80€ 4.320,00 € 

7 
ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΠΌ ΣΠΑΛΑ Ή  ΜΠΟΥΤΙ (ΤΗΓΑΝΙΑ ΣΕ ΤΕΜ 

ΤΩΝ 50γρ) 1350  4,40€ 5.940,00 € 

8 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ 450 4,80 € 2.160,00€ 

9 ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΕΜΠΑΠ ΝΩΠΟ (100γρ ΠΕΡΙΠΟΥ) 1320 4,90 € 
6.468,00 € 

10 ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ (280-300 γρ) 450 5,20 € 2.340,00 € 

11 ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 1,8-2 KGR ΤΟ ΤΕΜ 150 5,10 € 765,00 € 

12 ΡΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ 300-500γρ 300 5,10 € 1.530,00 € 

13 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 750 3,25 € 2.437,50 € 

14 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ 495 2,40 € 1.188,00 € 

15     
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CHICKEN NUGGETS (ΚΑΘΑΡΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 30γρ ) 1500 5,90 € 
8.850,00 € 

17 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ (120 γρ) 75 5,60 € 420,00 € 

18 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΣΤΗΘΟΣ) ΜΑΡ/ΝΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 120γρ 450 5,80 € 2.610,00 € 

19 ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΜΠΟΥΤΙ) ΜΑΡ/ΝΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 120γρ) 15 5,40 € 81,00 € 

20 ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΚΙΛΑ/ΤΕΜ) 150 4,80 € 720,00€ 

21 ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 300-350γρ 300                 
5,05  € 1.515,00 € 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στη 
Φ.831/Α∆.5124./Σ.917/24-03-21 
 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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22 ΚΟΚΚΟΡΑΣ (ΝΩΠΟΣ) 180 2,90 € 522,00 € 

23 ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ (100-120γρ) 600 6,20 € 3.720,00 € 

24 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΑΨΑΚΙ 2-2,5 KG 225 6,45 € 1.451,25 € 

25 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΤΗΓΑΝΙΑ ΣΕ ΤΕΜ 50γρ) 570 5,50 € 3.135,00 € 

26 ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 750 4,90€ 3.675,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 58.289,50 € 

 

 2. Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών από άλλη διαγωνιστική διαδικασία 
Προϊστάµενης Αρχής, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σε όποιο στάδιο και αν 
βρίσκεται, θα λύεται αυτόµατα, χωρίς καµία απαίτηση από τις συνεργαζόµενες 
εταιρείες. 

 

Άρθρο 2ο 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

 α. τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

 β. δηµόσιοι φορείς 

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

  (1) κράτος-µέλος της Ένωσης 

  (2) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

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

  (4) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ ανωτέρω 
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την  Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

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

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

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

Κατάρτιση και Υποβολή προσφορών 

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

  α. Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα – εταιρικά ή µη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

  β. Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης 
κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. 

 2. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές: 

  α. όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της 
σύµβασης, 

  β. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, 

  γ. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως 
συµπαιγνίας ή διαφθοράς, 

  δ. όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές. 

 3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται : 

   α. όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαιτούµενα προσόντα,  

   β. όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας 
αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης. 

 4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισµένο 
φάκελο. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Επίσης υποχρεωτικός είναι 
και ο Πίνακας Περιεχοµένων σε κάθε υποφάκελο µε συνεχή αρίθµηση των 
σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1, 2, 3, ….). 

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

 α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα). 

 β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

 γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆.3/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ – ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 

 δ. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 10.00 

 ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα που καταθέτει την προσφορά. 

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

   (1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου ή ΓΕΜΗ, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελµά του (συναφές µε το είδος της προµήθειας του διαγωνισµού), κατά την 
ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

   (2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως το 
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει 
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 

  β. Φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
πρέπει να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Γ» της ∆ιακήρυξης. Πιο συγκεκριµένα ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει, επί ποινή απόρριψης: 

   (1) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, αναλυτικά 
κάθε προσφερόµενου Είδους, σε πλήρη ανταπόκριση ή παραποµπή (ανά 
παράγραφο - άρθρο), µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

   (2) Σε περίπτωση µεταφοράς - παράδοσης των ειδών µε ιδία 
µέσα (οχήµατα): Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για 
την παράδοση των προϊόντων µε τα κατάλληλα ίδια µέσα (Οχήµατα Αυτοδύναµου 
Ψύξεως ή Ισοθερµικά) εντός των εγκαταστάσεων της Μονάδας τα οποία πληρούν 
τις προβλεπόµενες προδιαγραφές και θα φέρουν, εν ισχύ, βεβαίωση 
καταλληλότητας του οχήµατος (από υγειονοµικής πλευράς) από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας, κατά την διάρκεια της Σύµβασης. 

 Σε περίπτωση µεταφοράς - παράδοσης των ειδών µε ιδία 
µέσα (οχήµατα) συνεργαζόµενης εταιρίας: Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται τα ανωτέρω και 
επιπλέον τα στοιχεία της συνεργαζόµενης εταιρείας (υπογεγραµµένη από τον 
οικονοµικό φορέα που καταθέτει την προσφορά) καθώς και βεβαίωση 
συνεργασίας, υπογεγραµµένη από τη συνεργαζόµενη εταιρεία. Επισηµαίνεται ότι 
σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συµπληρωθεί αναλόγως και ο Πίνακας «Γ» του 
Μέρους ΙΙ του Τυποποιηµένου Έντυπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) καθώς 
επίσης και να κατατεθεί στον Φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» επιπλέον και 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της συνεργαζόµενης 
εταιρείας.  

  (3) Φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που 
θα χρησιµοποιηθούν για  τη µεταφορά των προϊόντων, σε ισχύ. 

 (4) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνονται - βεβαιώνονται τα εξής: 

    (α) η χώρα προέλευσης των προσφερόµενων ειδών. 
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    (β) οι εγκαταστάσεις των Παραγωγών/Προµηθευτών 
(αναλυτικά στοιχεία: όπως διεύθυνση, τηλέφωνα ή email επικοινωνίας) όπου θα 
παρασκευάζονται τα προσφερόµενα είδη. 

    (γ)  Ότι τα προσφερόµενα είδη είναι «Α» Ποιότητας και 
καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, την Ελληνική Νοµοθεσία, τις 
σχετικές διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίµων και Ποτών, προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ότι ενηµερώνονται για κάθε νεότερη εξέλιξη που αφορά τους νέους κανονισµούς 
τροφίµων. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχεται 
από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων 
εγκαταστάσεων από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα 
προϊόντα τους στην Ε.Ε. 

    (δ) Ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας ∆ιακήρυξης, τις 
οποίες και αποδέχονται στο σύνολο τους . 

    (ε)  Ότι θα διαθέτουν - παραδίδουν  τα υπό προµήθεια είδη 
στους χώρους της Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας και του ΚΕ∆Α/Χ 
για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. 

   (5) Αντίγραφο  Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 
22000:2005 ή BRCFood ή IFSFood ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο 
Πρότυπο βασισµένο στις Αρχές του HACCP. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να 
αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού και να έχει εκδοθεί από Φορέα 
πιστοποιηµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) ή άλλο 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης χώρας της Ε.Ε, να είναι σε ισχύ κατά το 
χρονικό διάστηµα διενέργειας του διαγωνισµού και σε περίπτωση λήξης κατά τη 
χρονική διάρκεια της Σύµβασης, θα υποχρεούται στην ανανέωση της ισχύος του. 

Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει 
να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

   (6) Επιπλέον ο συγκεκριµένος φάκελος θα πρέπει οπωσδήποτε 
να περιέχει, επί ποινή απόρριψης, ανάλογα µε την ιδιότητα του «Συµµετέχοντος»: 

    (α) Οι Παραγωγοί (εργοστάσια ή εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας κρέατος): 

     1/ Αντίγραφο (ευκρινές) της Άδειας Λειτουργίας της 
Επιχείρησης από αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε το Π.∆.79/07 (ΦΕΚ 95/Α/07) 
και την υπ’αρίθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ 8-10-12 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
(ΦΕΚ Β’ 2718/2012), εν ισχύ. Σε περίπτωση που ο «συµµετέχων» δεν διαθέτει 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στο άρθρο 3 του ανωτέρω Π∆ και του άρθρου 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) 853/2004, θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
βεβαιώνει ότι δεν εκτελεί εργασίες που υπόκεινται στα ανωτέρω άρθρα. 

     2/   Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 
8 του Ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την 
οποία: θα βεβαιώνουν τα εξής:       

      α/ ότι η επιχείρηση τους είναι καταχωρηµένη 
στους Εθνικούς Καταλόγους Εγκεκριµένων Εγκαταστάσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους Καταλόγους 
των χωρών της Ε.Ε και δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης της 
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έγκρισης της και θα δηλώνουν τον αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης που αφορά 
στο αντικείµενο του διαγωνισµού κατά τα Άρθρα 6 και 8 του Π.∆.79/07 (ΦΕΚ 
95/Α/07). 

      β/  ότι για τυχόν αλλαγή των εγκαταστάσεων 
που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία ή/και εµπορία των ειδών, θα 
προβαίνουν σε γραπτή ενηµέρωση της Υπηρεσίας ένα (1) µήνα πριν την αλλαγή. 
Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας δύναται να προβαίνει 
(χωρίς προειδοποίηση) σε υγειονοµικό έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων και σε 
περίπτωση που αυτές κριθούν µη αποδεκτές, ο προµηθευτής θα κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις συνέπειες από την κείµενη νοµοθεσία συνέπειες. 

      γ/  ότι επιτρέπουν τη ελεύθερη πρόσβαση των 
αρµόδιων οργάνων της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του (εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας)  για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση – διευκρίνιση που 
αφορά το τελικό προϊόν και όλη την παραγωγική διαδικασία. Ο συγκεκριµένος 
έλεγχος θα αφορά την τήρηση όρων της Σύµβασης, την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία και την διαχείριση ασφαλείας των τροφίµων. 

     3/  Αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου της τελευταίας 
τριετίας αρµόδιας Κρατικής Αρχής (ΕΦΕΤ ή ∆νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή 
άλλης Αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας), σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-12 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση µη 
πραγµατοποίησης ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζονται εγγράφως οι λόγοι µη 
πραγµατοποίησης του.      

     4/  Αντίγραφα, δυο πρόσφατων (6µήνου) τιµολογίων, 
πώλησης των προσφερόµενων ειδών (γενικά) σε πελάτες του ∆ηµοσίου ή 
Ιδιωτικού τοµέα. 

    (β)  Οι Έµποροι (που δύναται να διατηρούν και κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και δεν είναι παραγωγοί) : 

     1/  Αντίγραφο (ευκρινές) της Άδειας Λειτουργίας της 
Επιχείρησης από αρµόδια Υπηρεσία, σύµφωνα µε το Π.∆.79/07 (ΦΕΚ 95/Α/07) και 
την υπ’αρίθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ 8-10-12 Απόφαση του Υπουργείου    Υγείας 
(ΦΕΚ Β’ 2718/2012), εν ισχύ. Σε περίπτωση που ο «συµµετέχων» δεν διαθέτει 
εγκαταστάσεις που υπάγονται στο άρθρο 3 του ανωτέρω Π∆ και του άρθρου 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) 853/2004, θα προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
βεβαιώνει ότι δεν εκτελεί εργασίες που υπόκεινται στα ανωτέρω άρθρα. 

     2/   Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 
8 του Ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την 
οποία θα προσδιορίζονται αναλυτικά και πλήρως τα στοιχεία των συνεργαζόµενων 
προµηθευτών/παραγωγών τους και θα δεσµεύονται για την υποχρέωση 
υποβολής νέας υπεύθυνης δήλωσης σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση των 
ανωτέρω στοιχείων και εντός διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών. 

     3/ Αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου της τελευταίας 
τριετίας αρµόδιας Κρατικής Αρχής (ΕΦΕΤ ή ∆νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή 
άλλης Αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας), σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-12 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση µη 
πραγµατοποίησης ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζονται εγγράφως οι λόγοι µη 
πραγµατοποίησής του.  
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     4/   Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 
8 του Ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 
θα βεβαιώνει τα εξής: 

      α/ ότι για τυχόν αλλαγή των εγκαταστάσεων 
που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία ή/και εµπορία των ειδών, θα 
προβαίνουν σε γραπτή ενηµέρωση της Υπηρεσίας ένα (1) µήνα πριν την αλλαγή. 
Επισηµαίνεται ότι η αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας δύναται να προβαίνει 
(χωρίς προειδοποίηση) σε υγειονοµικό έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων και σε 
περίπτωση που αυτές κριθούν µη αποδεκτές, ο προµηθευτής θα κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις συνέπειες από την κείµενη νοµοθεσία συνέπειες.  

      β/  ότι επιτρέπει τη ελεύθερη πρόσβαση των 
αρµόδιων οργάνων της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του (εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας)  για έλεγχο, παρέχοντας του κάθε διευκόλυνση – διευκρίνιση που 
αφορά το τελικό προϊόν και όλη την παραγωγική διαδικασία. Ο συγκεκριµένος 
έλεγχος θα αφορά την τήρηση όρων της Σύµβασης, την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία και την διαχείριση ασφαλείας των τροφίµων. 

     5/  Αντίγραφα, δυο πρόσφατων (6µήνου) τιµολογίων, 
πώλησης των προσφερόµενων ειδών (γενικά) σε πελάτες του ∆ηµοσίου ή 
Ιδιωτικού τοµέα. 

    (γ) Οι Έµποροι και Παραγωγοί (που συνεργάζονται µε τους 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό Εµπόρους), επιπροσθέτως: 

     1/  Εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας, Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία: 

      α/  θα βεβαιώνουν ότι η επιχείρηση τους είναι 
καταχωρηµένη στους Εθνικούς Καταλόγους Εγκεκριµένων Εγκαταστάσεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους 
Καταλόγους των χωρών της Ε.Ε και δεν βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή 
ανάκλησης της έγκρισης της. 

      β/  θα δηλώνουν τον αριθµό έγκρισης της 
εγκατάστασης που αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού κατά τα Άρθρα 6 και 8 
του Π.∆.79/07 (ΦΕΚ 95/Α/07). 

      γ/  θα βεβαιώνουν ότι θα προµηθεύουν τον 
συγκεκριµένο Έµπορο µε τα (προσφερόµενα) είδη  σε περίπτωση κατακύρωσης 
σε αυτόν τον διαγωνισµό και για όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

      δ/   θα δηλώνουν ότι επιτρέπουν την ελεύθερη 
πρόσβαση των αρµόδιων οργάνων της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις τους  για 
έλεγχο, παρέχοντας του κάθε διευκόλυνση – διευκρίνιση που αφορά το τελικό 
προϊόν και όλη την παραγωγική διαδικασία. Ο συγκεκριµένος έλεγχος θα αφορά 
την τήρηση όρων της Σύµβασης, την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και την 
διαχείριση ασφαλείας των τροφίµων.     

     2/  Εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εκτός της 
Ελληνικής Επικράτειας, Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα 
προµηθεύουν τον συγκεκριµένο Έµπορο µε τα (προσφερόµενα) είδη  σε 
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περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν τον διαγωνισµό και για όλη την διάρκεια της 
σύµβασης.  

    (δ) Ειδικά για Επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον 
∆ιαγωνισµό µε Έδρα και Εγκαταστάσεις εκτός Ελλάδας, δεν απαιτείται η 
προσκόµιση των ανωτέρω επιπρόσθετων δικαιολογητικών της υποπαραγράφου 
6α αλλά η προσκόµιση στον φάκελο της «Τεχνικής» προσφοράς, αντίγραφου  
Πιστοποιητικού κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 ή BRCFood ή IFSFood 
ή FSSC 22000 ή άλλο αναγνωρισµένο Πρότυπο βασισµένο στις Αρχές του 
HACCP. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά στο αντικείµενο του διαγωνισµού 
και να έχει εκδοθεί από Φορέα πιστοποιηµένο από το Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) ή άλλο Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης χώρας της 
Ε.Ε, να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστηµα διενέργειας του διαγωνισµού και σε 
περίπτωση λήξης κατά τη χρονική διάρκεια της Σύµβασης, θα υποχρεούται στην 
ανανέωση της ισχύος του. 

    (ε)  Οι Έµποροι και Παραγωγοί και όλοι οι συνεργαζόµενοι 
µε αυτούς που προσφέρουν οποιαδήποτε προϊόντα από τα Παρασκευάσµατα 
Κρέατος - Πουλερικών της ∆ιακήρυξης, επιπροσθέτως: 

     1/ Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τεµαχισµού και 
συσκευασίας νωπών κρεάτων και παραγωγής νωπών παρασκευασµάτων κρέατος 
από αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας τους και αντίστοιχη Βεβαίωση 
(χορήγησης κωδικού αριθµού έγκρισης) ΕΦΕΤ, εφόσον οι εγκαταστάσεις τους 
είναι εκτός των Γειτονικών (Καλλικρατικών) ∆ήµων της Έδρας της Μονάδος 
(∆ήµος Τανάγρας Βοιωτίας). 

     2/  Άδεια λειτουργίας άδειας λειτουργίας 
παρακείµενου χώρου [Ν. 4454/14, (Υποπαρ.ΣΤ9, παρ.1)], από Υπηρεσία του 
οικείου ∆ήµου είτε Περιφέρειας (Νοµαρχίας) και Υπεύθυνη δήλωση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα βεβαιώνουν ότι η επιχείρηση τους λειτουργεί 
σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της υπ΄ αριθµ. 464/92592/16-07-14 (ΦΕΚ Β΄ 
2111/01-08-14) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Ρύθµιση  θεµάτων παρασκευαστηρίου καταστήµατος λιανικής πώλησης 
κρεάτων», εφόσον οι εγκαταστάσεις τους είναι εντόςτων ορίων των Γειτονικών 
(Καλλικρατικών) ∆ήµων της Έδρας της Μονάδος (∆ήµος Τανάγρας Βοιωτίας). 

Επισηµαίνεται ότι οι Επιχειρήσεις που εδρεύουν στους συγκεκριµένους δήµους 
δεν αποκλείονται, εφόσον φέρουν τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου.  

  γ. Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος  
θα περιλαµβάνει αριθµητικώς και ολογράφως την προσφερόµενη τιµή (έως 2 
δεκαδικών ψηφίων), έκαστου προϊόντος, σύµφωνα µε την προσθήκη «2» του 
παρόντος. Επίσης, θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο 
υπάγεται η υπόψη προµήθεια καθώς και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (60 
ηµέρες). 
Στην τιµή θα περιλαµβάνονται ο Φόρος Εισοδήµατος ποσοστού 4% (άρθρου 64 
του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014), οι κρατήσεις υπέρ 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ και ΑΕΠΠ ποσοστού 0,13468 % (άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.4605/19) και τα έξοδα µεταφοράς και  παράδοσης των 
υπό προµήθεια ειδών καθώς επίσης και το κόστος τυχόν χηµικών - 
εργαστηριακών ελέγχων. 
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 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες, µόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης προσκλήσεως: 

  α. την συµπλήρωση ή την διευκρίνιση εγγράφων – δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη νοµίµως και εµπρόθεσµα υποβληθεί µε επιπλέον δικαιολογητικά ή νέα 
έγγραφα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εν λόγω συµπλήρωση – διευκρίνηση δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης. Λοιπά, όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 102 ν.4412/16 και 

  β. επιπλέον στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφερόµενων, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά 
και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, πριν την έκδοση 
και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.  

 8. Οι ποσότητες είναι εκτιµώµενες και σε καµία περίπτωση δεσµευτικές για 
την 114 ΠΜ. Καµία απαίτηση δεν δύναται να αιτηθεί η συµβαλλόµενη εταιρεία δεν 
περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της εκτιµώµενης ποσότητας, είτε ενός, 
είτε περισσοτέρων ειδών. 

 9. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή όλων των οριζόµενων στο παρόν άρθρο 
δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται στον Φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και στον Φάκελο  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση απαλλαγής από τη υποχρέωση προσκόµισης οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού, αυτή η απαλλαγή, θα πρέπει να τεκµηριώνεται βάσει στοιχείων 
που θα υποβληθούν από τον συµµετέχοντα πριν ή την ηµέρα αποσφράγισης των 
προσφορών και πριν από την σύνταξη του Πρακτικού Αποτελεσµάτων της 
Επιτροπής  «∆ιενέργειας» της Αναθέτουσας Αρχής.  

 10. Επίσης σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους, θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο «προσφέρων» 
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συµµετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 

Άρθρο 4ο 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 1. Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

  α. Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του 
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 
σύµβασης.  

  β. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 
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  γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. 

  δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται 
ή, εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της 
σύµβασης.  

  ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει 
δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 
73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων.  

  στ. Προσφορά υπό αίρεση. 

  ζ. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή 
γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό 
να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της 
σύµβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.  

  η. Σε περίπτωση όπου κατόπιν ελέγχου των εγκαταστάσεων και των 
προϊόντων του οικονοµικού φορέα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τα προβλεπόµενα 
κριτήρια υγιεινής ή ότι έχει σοβαρές παρατηρήσεις  πρόστιµα από αρµόδια 
όργανα. 

 

Άρθρο 5ο 

Ισχύς Προσφορών 

 1. Οι  προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα 
(60) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

 3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη ∆ιακήρυξη. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός 
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά 
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι 
οποίες αφορούν στον ∆ιαγωνισµό. 
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Άρθρο 6ο 

Ενστάσεις 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής. Ενστάσεις 
που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την 
προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

 2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 7ο 

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε µία (1) δηµόσια 
συνεδρίαση (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) της Επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης της ανωτέρω ∆ιακήρυξης, στην οποία δικαιούνται να 
παρίστανται οι προσφέροντες είτε οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, ως εξής: 

  α. Κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει ορισθεί από τη ∆ιακήρυξη, 
η Επιτροπή µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους προσφορών. 

  β. Μονογράφει τους υποφακέλους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

  γ. Αποσφραγίζει τους ανωτέρω τρεις (3) υποφακέλους και τους 
µονογράφει κατά φύλλο. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νοµιµότητα των 
δικαιολογητικών που κατετέθησαν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 

  δ. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, το γνωµοδοτικό όργανο 
(ανωτέρω Επιτροπή), επιλέγει τον προσωρινό Ανάδοχο (οικονοµικότερη 
προσφορά ανά είδος), µε κλήρωση, την ηµέρα της δηµόσιας συνεδρίασης 
παρουσία όλων των παρευρισκοµένων Οικονοµικών Φορέων (Προµηθευτών). 

  ε. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το γνωµοδοτικό 
όργανο (ανωτέρω Επιτροπή), εντός πέντε (5) ηµερών και εφόσον δεν απαιτείται 
κατά την κρίση της η προσκόµιση επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, 
συντάσσει Πρακτικό (αποτελεσµάτων) και διαβιβάζει το φάκελο του ∆ιαγωνισµού, 
στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδος, προς αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής 
εκτελεστής διοικητικής πράξης (απόφασης) της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία 
ανακηρύσσεται ο προσωρινός Ανάδοχος. Η επιτροπή, συνοδευόµενη από έναν 
Αξκο Ιατρό της Μονάδας, δύναται να ελέγξει, χωρίς προειδοποίηση πριν την 
έκδοση Πρακτικού αποτελεσµάτων, τις εγκαταστάσεις – προϊόντα οποιουδήποτε 
οικονοµικού φορέα ή των συνεργαζόµενων µε αυτούς και σε περίπτωση µη 
πλήρωσης των κανόνων υγιεινής να εισηγηθεί αναλόγως. 

  στ. Η απόφαση κοινοποιείται µε επιµέλεια σε όλους τους 
«συµµετέχοντες»  µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή ιδιοχείρως) 
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επί αποδείξει και µετά την παρέλευση πενθήµερης προθεσµίας άσκησης 
ενστάσεων, ο υποψήφιος Ανάδοχος προσκοµίζει εντός πέντε (5) ηµερών (ήτοι 
εντός δέκα από την κοινοποίηση της απόφασης προσωρινού αναδόχου) τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά Κατακύρωσης, επί ποινή απόρριψης, 
είναι τα κάτωθι: 

  α. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο), των υπόχρεων προσώπων ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – 
µέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/16. ∆ηλαδή 
απαιτείται η κατάθεση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου: 

   (1) Για τον διαχειριστή στις 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 ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε). 

   (3) Για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις 
Συνεταιρισµών. 

   Η ηµεροµηνία έκδοσης του δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της 
Αναθέτουσας Αρχής (114 ΠΜ) για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

  β. Πιστοποιητικό Αρµόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο), από το οποίο προκύπτει ότι ό (προσωρινός) Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (µε αντικείµενο την  
συµµετοχή σε διαγωνισµούς) κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

  γ. Πιστοποιητικό Αρµόδιας Αρχής (πρωτότυπο ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο), από το οποίο προκύπτει ότι ό (προσωρινός) Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (µε αντικείµενο την  
συµµετοχή σε διαγωνισµούς ) κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης. 

  δ.   Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), του (προσωρινού) Αναδόχου, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή ή µή κυρώσεων (µε τελεσίδικη 
και δεσµευτική ισχύ) του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του σε χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών, πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής της προσφοράς.   

  ε. ∆ικαιολογητικά - Αποδεικτικά Έγγραφα νοµιµοποίησης (σύστασης 
και λειτουργίας της εταιρεία, τις πράξεις διορισµού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., 
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Παραστατικού Εκπροσώπησης (πρωτότυπα ή 
ευκρινές φωτοαντίγραφα). 

  στ. Σε περίπτωση Φυσικών ή Νοµικών προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά στον διαγωνισµό θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά (κατά 
περίπτωση) να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση. 
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  ζ. Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών που υποβάλλουν  
προσφορά στον διαγωνισµό θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά για 
κάθε Μέλος της και επιπλέον στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής να περιέχεται πράξη 
του αρµοδίου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από την οποία να 
προκύπτει η έγκριση του για την συµµετοχή του σε αυτή και στον ∆ιαγωνισµό.   

  Επίσης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται Συµφωνητικό µεταξύ των 
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 

  (1) Να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 

  (2) Να αναγράφεται και να οριοθετείτε µε σαφήνεια το µέρος της 
προµήθειας που αναλαµβάνει κάθε µέλος της, στο σύνολο της προσφοράς, 

  (3) Να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισµό και τη 
διοίκηση όλων των µελών της και 

  (4) Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 
των µελών της για την συµµετοχή της στον ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση 
αυτής και των µελών της έναντι της Αναθέτουσα ς Αρχής. 

  Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (εντός του 
Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης») στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υπόψη 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

 3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
µε την σύνταξη νέου Πρακτικού από την αρµόδια Επιτροπή και ακολουθεί η 
έκδοση  της απόφασης κατακύρωσης. 

  

Άρθρο 8ο 

Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύµβασης 

 1. Η επιλογή του τελικού Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
της παρούσας ∆ιακήρυξης θα γίνει µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής (∆ιενέργειας/Αξιολόγησης), ως το ανωτέρω 
άρθρο. Κριτήριο της Κατακύρωσης θα είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, σε 
κάθε προσφερόµενο είδος.  

 2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης σε 
όλους τους Συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή ιδιοχείρως (επί αποδείξει). 

 3. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος «∆» της ∆ιακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο 
κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα, ούτε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 

 4. Ο Μειοδότης Προµηθευτής (Ανάδοχος) 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 
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Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου. Σε 
τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 

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

 

Άρθρο 9ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από 
επίσηµη µετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης 
ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού ίσου µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής 
συµβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ, όπως 
ορίζεται στη περ. β παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

 3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο 
(2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών. 

 4.  Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών, την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων. 

 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 

 6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα 
µε το συνηµµένο υπόδειγµα της προσθήκης «3» του παρόντος. ∆ιαφορετική 
διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων 
από τα πιστωτικά ιδρύµατα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές 
έχουν το υποχρεωτικό περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα 
διακήρυξη. 

 7. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης – 
παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το 
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της 
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εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από τη νέα 
ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών. 

 

Άρθρο 10ο 

Ποιότητα - Συσκευασία Προϊόντων 

 1. Τα Συµβατικά προϊόντα πρέπει να είναι «Α» Ποιότητας και καλύπτουν 
όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, την Ελληνική Νοµοθεσία, τις σχετικές 
διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές 
διατάξεις, κανόνες υγιεινής, µεταφοράς τροφίµων, προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχονται από 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων 
από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην 
Ε.Ε. 

  2.  Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς [ΚΥΑ 
487/04-10-2000 (ΦΕΚ 1219Β΄)] των προϊόντων στην Μονάδα, πρέπει: 

      α. να φέρουν, εν ισχύ, βεβαίωση καταλληλότητας (από υγειονοµικής 
πλευράς) από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας, κατά την 
διάρκεια της Σύµβασης. 

      β.  να είναι κατάλληλα για µεταφορά τροφίµων µε την απαιτούµενη 
ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα τα οποία θα εξασφαλίζουν θερµοκρασία -2C έως 
+4C, αναλόγως του είδους που µεταφέρουν, 

      γ.  να φέρουν καταγραφικό θερµοκρασίας θαλάµου (ΕΦΕΤ – Οδηγός 
Υγιεινής Νο 9) το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται στην παραλαβή, 

      δ.  ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται 
καθαρός και να απολυµαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (σχετική βεβαίωση 
απολύµανσης να βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Υγειονοµικού 
Αξιωµατικού Μονάδας σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου) κατά την διάρκεια της 
Σύµβασης και 

     ε.  να διαθέτει ο «µεταφορέας» βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την 
διάρκεια των διαδικασιών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτείται 
γάντια µιας χρήσεως. 

 

Άρθρο 11ο 

Παράδοση - Παραλαβή - Προθεσµία 

 1. Ως επιθυµητός χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών και 
ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους, ορίζονται οι είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την 
τοποθέτηση έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας από τα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας, ενώ σε καµία περίπτωση, ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) 
ηµέρες.   

 2. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται µε κατάλληλα µέσα και έξοδα 
του προµηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα (ήτοι στην 
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114ΠΜ ή στο ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου) και η παραλαβή τους θα γίνεται από τα αρµόδια 
όργανα (συσσιτιάρχης ή ∆χστής του Σµήνους Τροφοδοσίας ή της Λέσχης Αξκών ή 
του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου), παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου της Μονάδας. Σε 
περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης (µη παραλαβής) µέρους των ειδών, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Πτέρυγας λόγω µη κάλυψης των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, αυτό πρέπει να γίνει άµεσα και το συντοµότερο δυνατόν. 
Επαναλαµβανόµενες αντικαταστάσεις και καθυστέρηση αντικατάστασης 
επιφέρουν τις ποινές που αναλύονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι λόγοι 
απόρριψης και οι αποκλίσεις του εκάστοτε απορριπτόµενου είδους θα 
αναφέρονται υποχρεωτικά εγγράφως στο Τµήµα Οικονοµικού. 

 3. Κατά µέγιστο τρείς (3) ηµέρες την εβδοµάδα θα γίνονται οι παραδόσεις - 
παραλαβές των ειδών και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς θα συντονίζονται ώστε να 
δίνεται µία (1) συνολική παραγγελία η οποία όµως θα αναλύεται επιµέρους 
(114ΠΜ/Σµ. Τροφοδοσίας, 114ΠΜ/Λέσχη Αξκών, ΚΕ∆Α/Χ). Τονίζεται ότι για κάθε 
επιµέρους φορέα (Σµ. Τροφοδοσίας, Λέσχη Αξκών, ΚΕ∆Α/Χ) θα εκδίδονται 
ξεχωριστά ∆ελτία Αποστολής και Τιµολόγια. 

 4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η Υπηρεσία, µέσω των αρµόδιων 
οργάνων της, δύναται να προβαίνει στους προβλεπόµενους ελέγχους, 
προκειµένου να διαπιστώνεται εάν ο προµηθευτής πληροί όλες τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής παρουσιάζει αποκλίσεις, η 
Μονάδα, εκτός από την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο. 

 5. Επίσης, τα αρµόδια όργανα κατά την κρίση τους και παρουσία του 
προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύνανται να λαµβάνουν, µόνο κατά την 
παραλαβή, δείγµατα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκοµίζονται 
µόνο µε τα κατάλληλα µέσα στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο (όταν 
δεν υπάρχει Στρατιωτικό), πιστοποιηµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.∆.), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 

    α. Μικροβιολογικό 

    β. Χηµική Ανάλυση. 

    γ. Ιστολογική Εξέταση. 

 6. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά είδος, από την 
συγκεκριµένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προµηθευτή, µε την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου. Επίσης, τον προµηθευτή θα 
βαρύνει και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται 
µέχρι τέσσερις (4) φορές κατά την διάρκεια της Σύµβασης. Για τυχόν επιπλέον 
ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία. 

 7. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του παραρτήµατος «Γ» της παρούσας. 

 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 παράταση - 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 επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
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του διαγωνισµού. Εάν κάποιο από τα µέλη της επιτροπής, στο διάστηµα που 
µεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι την εκδήλωση της απαίτησης 
για γνωµοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα (έχει µετατεθεί, αποστρατευθεί 
κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, µε απόφαση του ∆ιοικητή. 

 

Άρθρο 12ο 

Πληρωµή- ∆ικαιολογητικά 

 1.  Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από τον εκάστοτε 
διαχειριστή (του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου) 
αυθηµερόν µε την παράδοση παραλαβή µε µετρητά για τιµολόγια (της ίδιας 
ηµεροµηνίας έκδοσης) καθαρής αξίας έως πεντακοσίων (500,00) ευρώ, είτε µε 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, εντός 30 ηµερών και εφόσον 
τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές, µε την έκδοση ορθού τιµολογίου ανά 
παράδοση(Σµ. Τροφοδοσίας Λέσχη Αξκών και ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου) και επιπλέον 
εφόσον έχουν προσκοµισθεί στο Τµ. Οικονοµικού και είναι σε ισχύ τα κάτωθι: 

  α. Φορολογική ενηµερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρµόδια ∆.Ο.Υ.), µε την ένδειξη «για είσπραξη 
χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης» και 

  β. Ασφαλιστική ενηµερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), µε την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο» σύµφωνα µε το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.  

 2.  Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως 

της σύµβασης. 
 
 3.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή του προµηθευτή, είναι η 
πιστοποίηση της καταλληλόλητας των παραλαµβανοµένων ειδών από τα αρµόδια 
υγειονοµικά όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΕΠΑ ∆-
45/99 της ΓΕΑ/∆ΥΓ, τις διαταγές της Υπηρεσίας ανάλογου περιεχοµένου, τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και µεταφοράς 
τροφίµων, καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

 4.  Κατά την εξόφληση του προµηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήµατος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, κάθε τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία 
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση. 

 5.  Κατά την εξόφληση του εκάστοτε τιµολογίου θα παρακρατείται κράτηση 
ποσοστού 0,13468% η οποία υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, και 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 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 375 
του Ν.4412/16 καθώς µε το 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. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α. 
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  γ.  Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ. αριθµ. 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 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. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε: 

  α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι 
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συµβατικού είδους από την Υπηρεσία. 

  β.  Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών 
ελέγχων/αναλύσεων. 

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

 8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

  α. Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

  β. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των προϊόντων µε έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ.). 

 9. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Μονάδα.  

 10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρµόδιων 
οργάνων της Μονάδας, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η 
σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα 
θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 13ο 

Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες 

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύµβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προµηθευτή), κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδα), αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

  α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναµίας υλοποίησης 
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, χρονικής καθυστέρησης παράδοσης 
παραγγελιών άνω των 24 ωρών, άρνησης αντικατάστασης ειδών εντός 12 ωρών 
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τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ακατάλληλων 
συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και µεταφορά τους: 

   (1) Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση. 

   (2) Για την 2η παράβαση, πρόστιµο ποσοστού 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.   

   (3) Για την 3η παράβαση, πρόστιµο ποσοστού 10% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε είτε πρόστιµο ποσοστού έως 
25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.    

   (4) Για την 4η παράβαση, πρόστιµο ποσοστού 20% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε είτε πρόστιµο ποσοστού έως  
50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.   

   (5) Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.   

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας των τιµολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς 
τον Φ.Π.Α και είτε συµψηφίζονται από την επόµενη πληρωµή τιµολογίου πώλησης 
είτε παρακρατούνται από το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής, εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την επιβολή τους και αποδίδονται στο ΜΤΑ (Μετοχικό Ταµείο 
Αεροπορίας).    

  β.  Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του προµηθευτή προς τους 
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη 
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα 
δύναται να προβεί στην κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου. 

  γ.  Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους 
ελέγχους κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία 
παραλαβής) και δεν επηρεάζουν άµεσα την ασφάλεια των παραγόµενων 
προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή τεκµηρίωση διαδικασιών σχετικά µε τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του 
HACCP: 

   (1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο  1.000 €. 

   (2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο  3.000 €. 

   (3) Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο     5.000 €. 

   (4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 

  δ. Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους 
ελέγχους των αρµόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση): 

   (1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € είτε 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) και έγγραφη ενηµέρωση 
και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-
ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω ειδών  θα διακοπούν 
µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ή άλλο αρµόδιο 
φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. Στο διάστηµα αυτό, η 
Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασµού από τον 
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επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στην παρούσα ∆ιακήρυξη, είτε µε απευθείας 
ανάθεση µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας, 
καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν µεγαλύτερες διαφορές τιµών 
προµήθειας, σε βάρος του προµηθευτή.  

   (2) Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση. 

  Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίµων, δύναται να 
παραπέµψει τον προµηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές 
ευθύνες. 

 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 Αναθέτουσα Αρχή (114 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον 
Προµηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια 
υγειονοµικού ελέγχου από τα αρµόδια της Μονάδας 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 του 
χρονικού διαστήµατος ισχύος της σύµβασης µε τον εκάστοτε προµηθευτή.  

 6. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προµηθευτή) ως έκπτωτου η 
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει την προµήθεια 
των Συµβατικών Ειδών, στον επόµενο Μειοδότη (Προµηθευτή) του ∆ιαγωνισµού, 
που θα τηρεί τους όρους της παρούσας. 

 

Άρθρο 14ο 

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδος) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών, 
µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η 
απόδειξή της βαρύνει τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει 
εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία, µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών 
σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

 2. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν 
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 3. Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο 
προµηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες 
που επικαλέστηκε αδυναµία παράδοσης στη Μονάδα. 

 4. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω: 
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  α. Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.    

  β. Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του  
προµηθευτή. 

  γ. Πληµµύρα. 

  δ. Σεισµός. 

  ε. Πόλεµος 

  στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των 
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο  όργανο και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση  της σύµβασης από τον ίδιο ή τον 
κατασκευαστή – προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών. 

  ζ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών  (∆ιεθνούς  ∆ικτύου). 

  η. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  

 

Άρθρο 15ο 

Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 1. 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, 
προσκοµίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού 
διαστήµατος πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύµβασης. 

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

 2.  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. 

 3. Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται 
απεριόριστα. 

 4. 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. 

 5. Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από καµία υποχρέωση του στην 
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους τρόπους και τις διαδικασίες 
φορτοεκφόρτωσης των συµβατικών προϊόντων, ακόµη και όταν χρησιµοποιήσει 
οποιαδήποτε Συνεργαζόµενη Εταιρεία.    
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Άρθρο 16ο 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

 1. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωµα, µετά από εισήγηση της αρµόδιας 
Επιτροπής, ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης µε 
τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών, η/και µαταίωσης των 
διαδικασιών της ∆ιακήρυξης, πριν την έκδοση σχετικής εκτελεστής διοικητικής 
πράξης (απόφασης) της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία ανακηρύσσεται ο 
προσωρινός Ανάδοχος, χωρίς οι συµµετέχοντες να έχουν το δικαίωµα 
αποζηµίωσης από την Υπηρεσία. 

 2.  Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της 
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/16. 

 3. Η Μονάδα δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά τη 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 του 
προϊόντος. 

 4. Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών από άλλη διαγωνιστική διαδικασία 
Προϊστάµενης Αρχής, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σε όποιο στάδιο και αν 
βρίσκεται, θα λύεται αυτόµατα, χωρίς καµία απαίτηση από τις συνεργαζόµενες 
εταιρείες. 

 5. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης µε τον οικονοµικό φορέα (προµηθευτή), 
εισπράττεται από όσα ο ίδιος λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και 
σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις περί «είσπραξης δηµοσίων εσόδων». Με τον ίδιο τρόπο και µε 
τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του ΜΤΑ που προέρχονται από 
ποινικές ρήτρες. 

 6. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/16. 

 7. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
Υπσγός (ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 
114ΠΜ/Τµ. Οικ./Γρ. Εκµ/ων 

Ασµχος (Ο) Κολέτσιος ∆ηµ. 
ΕΟΥ 114ΠΜ 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆ 
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
 και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: 114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

ΒΟΙΩΤΊΑΣ ΤΚ 32009 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υπσγός (ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 

- Τηλέφωνο: 22620 45044 

- Ηλ. ταχυδρομείο: ilias.theodoros.tsanakopoulos@haf.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV):  

Προμήθεια κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων και πουλερικών προς κάλυψη αναγκών Σμ. 

Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξκών της 114ΠΜ και του ΚΕΔΑ/Χαλκουτσίου 

CPV: Μοσχαρίσιο Κρέας: 15111200-1, Χοιρινό Κρέας: 15113000-3, Αρνίσιο & Πρόβειο Κρέας: 

15115000-7, Κοτόπουλα: 15112100-7, Παρασκευάσματα από Κρέας: 15131700-2 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια ειδών 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
1
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της 
Φ.831/Α∆.5124 /Σ.917/24-03-21 
 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

                                                           
2
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

3
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
4
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
5
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

                                                           
4
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5
 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης  

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση (αν υπάρχει): [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. Ταχυδρομείο (αν υπάρχει): [……] 

�  
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
6
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Σημειώνεται ότι το παρών συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

στηρίζετε σε άλλη εταιρεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης για τα 

οποία απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες (πχ τη μεταφορά των ειδών) 

                                                           
6
 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ 
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
7
 

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

(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
· 

(2) δωροδοκία
910

· 

(3) απάτη
11

· 

(4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
12

 

(5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
13

· 

(6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
15

 το οποίο είναι 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

                                                           
7
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
8
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
9
 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη 
νοµοθεσία). 
11

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
13

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  
14

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  
15

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
16 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)19
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
20

: 

[……] 

�  

                                                           
16

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
20

 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
21

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
23

 

[……][……][……] 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
24

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
25

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
26

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

                                                           
24

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25

 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
26

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

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
27

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 

28
, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
29

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

                                                           
27

 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης 
29

 Πρβλ άρθρο 48. 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
30

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                           
30

 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση της 
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του 
α.ν.1400/1973 και ότι δεν θα 
χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους 
αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία 
Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε∆, 
για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία 
από την αποστρατεία αυτών; 

[] Ναι [] Όχι 

Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση και 
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και 
Ειδικών όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και 
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που 
διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού 
∆ηµοσίου; 

[] Ναι [] Όχι 

�  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

ii. Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται
31

, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
32

 

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

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

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

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

 
 

                                                           
31

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
32

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Σγός (Ο) Ζιώγας Ιωάννης 

 
 

Υπσγός( ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 
Προϊστ/νη Γρ. Εκµ/ων 

 

114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Π/Υ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Επωνυµία Εταιρείας : 
ΑΦΜ - ∆.Ο.Υ : 
Στοιχεία Επικοινωνίας : 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΙΛΑ 

Καθαρή Τιµή   
χωρίς ΦΠΑ 

(αριθµητικώς) 

 
Καθαρή Τιµή   
χωρίς ΦΠΑ 

(Ολογράφως) 

1  

ΠΑΝΣΕΤΑ (ΧΟΙΡΙΝΗ) Α/Ο (150 
γρ. περίπου) 75 

 

2  
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ 

(280 - 300 γρ.) 
600  

3  
ΠΡΟΒΑΤΟ ΠΑΪ∆ΑΚΙΑ 75  

4  ΚΟΥΝΕΛΙ 130  

5  
ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ (ΣΠΑΛΑ) 

ΠΛΑΚΕ 120γρ 900  

6  

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΠΌ 
ΣΠΑΛΑ Ή  ΜΠΟΥΤΙ (ΤΗΓΑΝΙΑ 

ΣΕ ΤΕΜ ΤΩΝ 50γρ) 
1350 

 

7  
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ 450  

8  
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΕΜΠΑΠ ΝΩΠΟ 

(100γρ ΠΕΡΙΠΟΥ) 1320  

9  
ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ (280-300 γρ) 450  

10 

 ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 1,8-2 KGR ΤΟ 
ΤΕΜ 

150  

11  
ΡΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ 300-500γρ 300  

12  
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 750  

13  
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ 495  

14  
CHICKEN NUGGETS (ΚΑΘΑΡΟ 
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 30γρ ) 

1500  

15  
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΣΤΗΘΟΣ (120 γρ) 75  

16  

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
(ΣΤΗΘΟΣ) ΜΑΡ/ΝΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 

120γρ 
450 

 

17  

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
(ΜΠΟΥΤΙ) ΜΑΡ/ΝΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 

120γρ) 
15 

 

18  

ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΓΕΜΙΣΤΟ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 

ΚΙΛΑ/ΤΕΜ) 
150 

 

19 

 ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΑΤΟΜΙΚΟ 300-350γρ 300  

20  
ΚΟΚΚΟΡΑΣ (ΝΩΠΟΣ) 180  

21  
ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 

(100-120γρ) 
600  

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της 
Φ.831/Α∆.5124./Σ 917 /24-03-21 
 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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22  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΑΨΑΚΙ 2-

2,5 KG 
225 

 

23  
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΤΗΓΑΝΙΑ ΣΕ 

ΤΕΜ 50γρ) 
570  

24  ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 750  

 

     
 

 1. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνεται η παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος ποσοστού 4%, ποσό το οποίο θα παρακρατείτε κατά την εξόφληση 
εκάστοτε τιµολογίου και οι κρατήσεις υπερ ΕΑΑ∆ΗΣΥ και ΑΕΠΠ 0,13468% (επί 
της συµβατικής αξίας).  

 2.  Ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 
των ειδών και δυο  χηµικών – εργαστηριακών ελέγχων . 

 3.  Ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η προµήθεια……%. 

4. Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ηµέρες. 

Σηµείωση: Η συγκεκριµένη προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη 
από τον Προµηθευτή. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ακριβές Αντίγραφο 
 

ς Ζιώγας          Υπσγός (ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 
Προϊστ/νός Π/Υ-Γρ. Συµβάσεων   Προϊστ/νη Γρ. Εκµ/ων 

       
       

ΑΔΑ: ΨΨ4Δ6-Η3Υ



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ).............................. 
    
Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………     
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………………    

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

απευθύνεται) 

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

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

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

 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της 
Φ.831/Α∆.5124 /Σ.917 /24-03-21 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

  

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Σγός (Ο) Ζιώγας Ιωάννης 

 
 
 

Υπσγός (ΥΟΚ) Μπολοβίνα Αρ. 
Προϊστ/νη Γρ. Εκµ/ων 

 

114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Π/Υ  
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στη 
Φ.831/Α∆.5124/Σ.917/24-03-21 
 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «Α» – ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 

1 Να προέρχονται από νωπά κρέατα Α’ Ποιότητας, σε κατάλληλες Συσκευασίες όπως 
ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τους  Κανόνες ∆ιακίνησης 
και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ), σύµφωνα µε την 
Υπ.Αριθµ.Α2-861 Απόφαση (ΦΕΚ.2044/Β’/22-08-13), ώστε να εξασφαλίζεται η 
καταλληλότητα προς κατανάλωση.  

2 Το Ζώο (σφάγιο) να προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από Τρίτες Χώρες 
µε τους ισχύοντες περιορισµούς της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, όπου έχουν διατραφεί και 
αναπτυχθεί καλά, απαλλαγµένα από µεταδοτικά νοσήµατα.  

3 Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που έχουν σφαγεί πριν 3 έως 7 ηµέρες, από 
εγκεκριµένα  Σφαγεία (Ιδιωτικά, ∆ηµοτικά, κλπ), όπου τηρείται απαραίτητα το Βιβλίο 
Σφαγών, σύµφωνα µε το άρθρο16 της Υπ.Αριθµ.Α2-861 Απόφασης (ΦΕΚ.2044/Β’/22-08-
3). 

4 Τα σφάγια (ζώων) να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο από αρµόδιο Κτηνίατρο της 
Νοµοκτηνιατρικής Υπηρεσίας του τόπου σφαγής και να φέρουν τις προβλεπόµενες 
σφραγίδες.  

5 Όλα τα Είδη Νωπού Κρέατος πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ετικέτες που υφίσταται από 
τις ισχύουσες διατάξεις στις οποίες θα αναγράφονται ο αριθµός άδειας τεµαχισµού και 
κάθε άλλη προβλεπόµενη πληροφορία για τα σφάγια. 

6 Να προέρχονται από κατάλληλα για κατανάλωση τµήµατα Μοσχαριών, Χοίρων και 
Αρνιών, σύµφωνα µε τα Είδη της παρούσας ∆ιακήρυξης, η δε ηµεροµηνία παράδοσης να 
είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιµότητάς του. Πέραν του 
χρόνου αυτού δεν θα γίνεται παραλαβή. 

7 Να µην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 
συντήρησης τους. 

8 Να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόµενες από την διατροφή των ζώων ή άλλες 
ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και θυρεοστατικά. 

9 Να είναι καλά συντηρηµένα, καθαρά και να µην είναι αφυδατωµένα, σάπια, ευρωτιασµένα 
ή ταγγισµένα, χωρίς να αναδίδουν δυσάρεστες οσµές και να πληρούν τους όρους υγιεινής 
και καταλληλότητας, καθώς και τις συστάσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

10 Να έχουν κατά την παράδοση θερµοκρασία µικρότερη των 7ΟCκαι µην παρουσιάζουν 
οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά στους µακροσκοπικούς – οργανοληπτικούς  τους 
χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση από το χαρακτηριστικό χρώµα του σφαγίου, της οσµής, της 
σύστασης κτλ). 

11 Να µην έχουν υπερβολικό λίπος έκτος αυτού που συνδέεται µε φυσικό τρόπο µε το κρέας.  

12 Οι οργανοληπτικοί τους χαρακτήρες (εµφάνιση, υφή, γεύση και οσµή) να είναι άψογοι, 
χωρίς να περιέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων 
πρώτων υλών.  

13 Για τα προϊόντα µε βάση το κρέας – παρασκευάσµατα κρέατος ισχύουν τα αναφερόµενα 
στον ΚΤΠ και ειδικά τα άρθρα 88-91, ως αυτά έχουν τροποποιηθεί µε την απόφαση 
260/2013 (ΦΕΚ 525Β’ 28-02-2014).  
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14 Τα όρια παρουσίας διοξινών και παρόµοιων µε τις διοξίνες PCB’s 
(πολυχλωριοµέναδιφαινύλια) στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης είναι τα καθορισµένα στον 
κανονισµό ΕΚ 1881/06 (Εφηµερίδα Ε.Κ. L364/20-12-06) όπως ισχύει.   
Όσον αφορά σε γενετικά µεταλλαγµένα είδη ισχύουν τα καθοριζόµενα στην ισχύουσα 
εθνική νοµοθεσία. 

 

 

 

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «Β» – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΜΟΣΧΟΥ -  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Το µοσχαρίσιο κρέας πρέπει να είναι κατηγορίας Α (ηλικίας έως 18 µηνών), µε µυϊκή 
διάπλαση, κατηγορίας S(ανώτερη) ,E(εξαιρετική),U(πολύ καλή),R(καλή) και κατάσταση 
πάχυνσης στις διαβαθµίσεις 1 (πολύ µικρή) και 2 (µικρή). 

2 Το χρώµα του κρέατος γενικά πρέπει να είναι ερυθρό. Η σύσταση του να είναι τρυφερή, η 
τοµή του να είναι εύκολη, ο κόκκος λεπτός και ουδέποτε να φέρει µώλωπες, στικτές 
αιµορραγίες και αποχρωµατισµένες περιοχές. Το εξωτερικό λίπος να είναι περιορισµένο, το 
δε εσωτερικό λευκό και συµπαγές. 

3 Τα κοµµάτια Άνευ Οστού (Α/Ο) να είναι συσκευασµένα σε κενό αέρος (vacuum), άνευ 
συντηρητικών ουσιών, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου, που να το προστατεύει από έξωθεν 
µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας, µε όριο ζωής 
έως 25 ηµέρες. 

4 Τα κοµµάτια Με Οστό (Μ/Ο) να είναι συσκευασµένα είτε: σε κενό αέρος (vacuum), άνευ 
συντηρητικών ουσιών, είτε σε χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική διάφανη 
µεµβράνη, κατάλληλο για τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου, που να το προστατεύει 
από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας, µε 
όριο ζωής έως 10 ηµέρες. 

5 Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυµατοειδούς χαρτονιού, µε αντοχή στην διάρρηξη κυµατοειδούς 
χαρτονιού, BST, αντίστοιχου καθαρού βάρους περιεχοµένου, ανάλογου της ποσότητας 
κρέατος που µεταφέρεται. 

6 Ο κωδικός ζώου ή της οµάδας (αυτού) να αναγράφεται και στα Τιµολόγια/∆ελτία 
Αποστολής. 

7 Οι µοσχαρίσιες µπριζόλες, πρέπει να είναι των κατηγοριών :«σπάλας» και «κόντρα», 
βάρους από 300γρ έως 350γρ, να προέρχονται από κρέας κατηγορίας Ζ  (ηλικίας άνω των 
8 µηνών έως 12 µηνών, νεαρό µοσχάρι), όπως ορίζεται στον κανονισµό ΕΚ 566/2008, µε 
µυϊκή διάπλαση, κατηγορίας E,U,Rκαι κατάσταση πάχυνσης στις διαβαθµίσεις 1 και 2.  

Θα είναι συσκευασµένες: είτε σε κενό αέρος (vacuum), άνευ συντηρητικών ουσιών είτε σε 
χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική διάφανη µεµβράνη, κατάλληλο για 
τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή 
άλλους παράγοντες, καθώς και από την από την απώλεια υγρασίας, µε όριο ζωής έως 25 
ηµέρες. 
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Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «Γ» – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΧΟΙΡΙΝΟΥ -  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Το νωπό χοιρινό κρέας  να προέρχεται από µηρό (µπούτι), άνευ οστών, οι δε µπριζόλες 
πρέπει να είναι κατηγορίας «κόντρα» µε οστά, βάρους από 280 έως 300γρ και να 
προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί καλά (αρσενικά πριν από το 
στάδιο της γεννητικής ωριµότητας, θηλυκά που δεν χρησιµοποιηθήκαν για αναπαραγωγή). 

2 Τα σφάγια των Χοίρων (που κατανέµονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιµώµενης 
περιεκτικότητας τους σε άπαχο κρέας και ταξινοµούνται ανάλογα µε το άπαχο κρέας ως 
ποσοστό του βάρους του σφαγίου) να είναι κατηγορίας E(>55%),U(>50%),R(>45%), 
σύµφωνα µε τον ΕΚ.1234/2007. 

Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεµηµένο, λευκωπό 
και όχι µαλακό και ελαιώδες. 

3 Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας, να είναι έως 110 κιλών (βάρος ζωντανού 
ζώου), να είναι υγιή, απαλλαγµένα από νοσήµατα, να έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο 
πριν και µετά την σφαγή, να έχουν κριθεί κατάλληλα για σφαγή και προς κατανάλωση.  

4 Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του λίπους τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

5 Το χρώµα του κρέατος πρέπει να είναι λευκόφαιο έως ροδόχρουν και συνεκτικό.  

6 Τα κοµµάτια Άνευ Οστού (Α/Ο) να είναι συσκευασµένα είτε σε κενό αέρος (vacuum), άνευ 
συντηρητικών ουσιών είτε σε χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική διάφανη 
µεµβράνη, κατάλληλο για τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου που να το προστατεύει 
από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την από την απώλεια 
υγρασίας, µε όριο ζωής έως 25 ηµέρες. 

7 Οι Μπριζόλες, το Ψαρονέφρι και οι Πανσέτες να είναι συσκευασµένες: είτε σε κενό αέρος 
(vacuum), άνευ συντηρητικών ουσιών είτε σε χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε 
εσωτερική διάφανη µεµβράνη, κατάλληλο για τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου που 
να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την 
από την απώλεια υγρασίας, µε όριο ζωής έως 10 ηµέρες. 

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «∆» – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ -  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Το κοµµάτια του κρέατος θα προέρχονται από παιδάκια και µπούτι αρνιών γάλακτος έως 
12 κιλών, σύµφωνα µε του ΕΚ.1183/2006 και 1234/2007, κατά προτίµηση (όχι 
αποκλειστικά) Ελληνικής Παραγωγής, πρόσφατης σφαγής.  

2 Να φέρουν τις προβλεπόµενες σηµάνσεις, σύµφωνα µα την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

3 Να είναι συσκευασµένα είτε σε κενό αέρος (vacuum), άνευ συντηρητικών ουσιών είτε σε 
χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική διάφανη µεµβράνη, κατάλληλο για 
τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς 
ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας, µε όριο ζωής έως 10 ηµέρες. 

4 Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυµατοειδούς χαρτονιού, µε αντοχή στην διάρρηξη κυµατοειδούς 
χαρτονιού, BST, αντίστοιχου καθαρού βάρους περιεχοµένου, ανάλογου της ποσότητας 
κρέατος που µεταφέρεται. 

 

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «Ε» – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ -  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Τα νωπά κοτόπουλα θα προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, Α’ ποιότητας,  τρυφερά, 
ανεπτυγµένα, µε δέρµα µαλακό – λείο, καθαρά, χωρίς ορατό κανένα  ξένο σώµα, 
ακαθαρσία ή αίµα, χωρίς εξέχοντα σπασµένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς µώλωπες και ίχνη 

ΑΔΑ: ΨΨ4Δ6-Η3Υ



Γ-4 
 

 
 

προηγούµενης κατάψυξης. 

2 Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι τύπου 65% δηλαδή σφαγµένα, αποπτερωµένα, χωρίς το 
κεφάλι και τα πόδια, χωρίς όργανα του πεπτικού συστήµατος και εντόσθια.  

3 Η ηλικία τους θα είναι µέχρι τριών (3) µηνών, βάρους από 1500 έως 1800 γραµµάρια και 
διάρκεια ζωής έως έξι (6) ηµέρες. 

4 Να προέρχονται από πτηνοσφαγείο, που έχει αριθµό έγκρισης και να φέρουν τις 
προβλεπόµενες σηµάνσεις, σύµφωνα µα την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

5 Να είναι συσκευασµένα σε χαρτί περιτυλίγµατος (κρεοπωλείου), µε εσωτερική διάφανη 
µεµβράνη, που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς 
και από την απώλεια υγρασίας, εντός νάιλον Σακούλας, είτε πλαστικών τελάρων όπου θα 
φέρουν κατάλληλη στρώση στην βάση και επιπλέον χαρτιού περιτυλίγµατος (κρεοπωλείου) 
στο πάνω µέρος αυτών και µε όριο ζωής έως 10 ηµέρες. 

Κάθε Κοτόπουλο θα φέρει ταµπελάκι όπου θα αναγράφονται οι προβλεπόµενες ενδείξεις 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

6 Η µεταφορά του να γίνεται µε κατάλληλο όχηµα σε θερµοκρασία που δεν θα υπερβαίνει 
από (+4οC), σύµφωνα µε τον ΕΚ.1538/91 και Π∆.291/96. 

7 Τα κοµµάτια του Φιλέτου Κοτόπουλου θα είναι έκαστο από 250 έως 300 γραµµάρια και θα 
παραδίδονται είτε σε συσκευασία (εµπορίου) 2 – 5 κιλών, κατάλληλη για τρόφιµα είτε σε 
χαρτί περιτυλίγµατος (κρεοπωλείου), µε εσωτερική διάφανη µεµβράνη, εντός νάυλης 
σακούλας. 

 

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «ΣΤ» – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΙΜΑ -  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Ο Κιµάς θα προέρχεται από (µη κατεψυγµένα) τµήµατα του Μοσχαριού έως 18 µηνών, 
που θα αποτελούν και την πρώτη ύλη και συγκεκριµένα από την Κοιλιά «Λάπα»  και από 
τον Σβέρκο «Ελιά» του και σε καµία περίπτωση από: 

α. υπολείµµατα του τεµαχισµού, 

β. µηχανικά διαχωρισµένο κρέας και 

γ. κρέας που περιέχει θραύσµατα οστών ή δέρµα. 

2 Η λιποπεριεκτικότητα του θα είναι η ποσότητα λίπους που έχει το συγκεκριµένο τεµάχιο 
κρέατος, χωρίς καµία επιπλέον προσθήκη, µε ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε λιπαρές 
ουσίες το 25%, ενώ ό λόγος (κλάσµα) συνεκτικού ιστού/πρωτεΐνης κρέατος να είναι: <15%. 

3 Ο Κιµάς θα είναι συσκευασµένος: είτε σε κενό αέρος (vacuum), άνευ συντηρητικών ουσιών 
είτε σε χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική διάφανη µεµβράνη, κατάλληλο 
για τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου ή νάιλον σακούλας, που να το προστατεύει από 
έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες καθώς και από την απώλεια υγρασίας, µε όριο 
ζωής έως 10 ηµέρες.  

 

 

 

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ «Ζ» – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ -  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Το Χοιρινό Σουβλάκι : θα προέρχεται από κοµµάτια (µη κατεψυγµένων) τµηµάτων από το 
«Μπούτι» του Χοιρινού που θα αποτελούν και την πρώτη ύλη, παναρισµένο µε αλάτι, 
πιπέρι, ρίγανη είτε µίγµα µπαχαρικών, τοποθετηµένα οµοιόµορφα σε κατάλληλο ξύλινο 
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υποστήριγµα. 

Το βάρος του παρασκευάσµατος, κατ’ ελάχιστο, θα είναι: 120 γραµµαρίων. 

Θα είναι συσκευασµένα οµαδικώς, σε χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική 
διάφανη µεµβράνη, κατάλληλο για τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου ή νάιλον 
σακούλας, που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς 
και από την απώλεια υγρασίας, εντός χαρτοκιβωτίου, που να το προστατεύει από έξωθεν 
µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας, µε όριο ζωής 
έως 10 ηµέρες. 

2 Το  Κοτόπουλο Σουβλάκι : θα προέρχεται από κοµµάτια (µη κατεψυγµένων) τµηµάτων 
από το «Μπούτι» του Κοτόπουλου που θα αποτελούν και την πρώτη ύλη, παναρισµένο µε 
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη είτε µίγµα µπαχαρικών, τοποθετηµένα οµοιόµορφα σε κατάλληλο 
ξύλινο υποστήριγµα. 

Το βάρος του παρασκευάσµατος, κατ’ ελάχιστο, θα είναι: 120 γραµµαρίων. 

Θα είναι συσκευασµένα οµαδικώς, σε χαρτί περιτυλίγµατος(κρεοπωλείου) µε εσωτερική 
διάφανη µεµβράνη, κατάλληλο για τρόφιµα, εντός κλειστού χαρτοκιβωτίου ή νάιλον 
σακούλας, που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς 
και από την απώλεια υγρασίας, εντός χαρτοκιβωτίου, που να το προστατεύει από έξωθεν 
µικροβιακούς ή άλλους παράγοντες, καθώς και από την απώλεια υγρασίας, µε όριο ζωής 
έως 10 ηµέρες. 

3 Το  Χωριάτικο Λουκάνικο : θα προέρχεται από κοµµάτια (µη κατεψυγµένων) τµηµάτων 
από το κρέας του Χοιρινού ποσοστού:60% -70%  που θα αποτελούν και την πρώτη ύλη, 
λίπους ποσοστού έως 25%, µε πράσο ποσοστού έως 15%, αλάτι, πιπέρι, µπαχαρικά, 
κρεµµύδι, νερό, φυσικά καρικεύαµατα κτλ. 

Θα είναι συσκευασµένα σε χαρτί περιτυλίγµατος, κατάλληλο για τρόφιµα ή σε 
τυποποιηµένη συσκευασία εµπορίου είτε εντός νάιλον Σακούλας (κατάλληλη για τρόφιµα), 
είτε εντός χαρτοκιβωτίου, που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή άλλους 
παράγοντες. 

4 Το Χοιρινό Σνίτσελ και το Χοιρινό/Κοτόπουλο Ρολό : θα προέρχεται από κοµµάτια (µη 
κατεψυγµένων) τµηµάτων από το αντίστοιχο κρέας που θα αποτελούν και την πρώτη ύλη,  
µε τα υπόλοιπα υλικά – είδη, σύµφωνα µε την συνταγή που ακολουθεί ο κάθε 
παρασκευαστής, σύµφωνα µε τον ΕΚ.1129/2011 

Θα είναι συσκευασµένα οµαδικώς, ανά κατηγορία, σε χαρτί περιτυλίγµατος, κατάλληλο για 
τρόφιµα ή σε τυποποιηµένη συσκευασία εµπορίου είτε εντός νάιλον σακούλας, κατάλληλη 
για τρόφιµα είτε εντός χαρτοκιβωτίου, που να το προστατεύει από έξωθεν µικροβιακούς ή 
άλλους παράγοντες, µε όριο ζωής έως 7 ηµέρες. 

 
 

 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Υπσγός (ΥΟΚ)Μπολοβίνα Αρ. 
114ΠΜ/Τµ.Οικ./Γρ. Εκµ/ων 

 
 

   

 
Ασµχος (Ο) ∆ηµ. Κολέτσιος 

Ε.Ο.Υ 114ΠΜ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» στη 
Φ.831/Α∆.5124/Σ.917/24-03-21 
 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

  
  
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3 /2021 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 114ΠΜ» 

 
 

    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «………………………………» 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ           …/20 
 
 Άρθρο 1ο    :   Γενικοί  Όροι 

 Άρθρο 2ο    :   Περιγραφή - Τιµή  Αντικειµένου  

 Άρθρο 3ο    :   Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 

 Άρθρο 4ο    :   Εγγυοδοσία   

 Άρθρο 5ο    :   Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου   

 Άρθρο 6ο    :   Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες 

 Άρθρο 7ο    :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων  

 Άρθρο 8ο    :   Παράδοση - Παραλαβή - Προθεσµία 

 Άρθρο 9ο    :   Ποιότητα - Συσκευασία Προϊόντων 

 Άρθρο 10ο   :   Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 Άρθρο 11o   :   ∆ιάρκεια Σύµβασης 

 Άρθρο 12o   :   Λύση και Τροποποίηση Σύµβασης - Λοιποί Όροι 

 Άρθρο 13o   :   Αναπροσαρµογή Τιµών 

 Άρθρο 14o   :   Ολοκλήρωση Σύµβασης 

 Άρθρο 15o  :   Λοιπές ∆ιατάξεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
ΤΗΛ. : 22620 45044 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./..… 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 114ΠΜ 
  
Στην Τανάγρα σήµερα ………………………………..στα Γραφεία του Τµήµατος 
Οικονοµικού της 114 Πτέρυγας Μάχης, οι υπογεγραµµένοι: 
…………………………………. ∆κτής της 114ΠΜ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Φ.831/Α∆………/Σ………../………… Κατακυρωτική 
Απόφαση και η εταιρεία «…………………………..»,ΑΦΜ …………………., Οδός 
………………, αριθµ. .………, Τηλ., ………………, FAX .……………,που 
εκπροσωπείται από τον ………………………………………………… 
……………………………………… µε Α.∆.Τ …………………………, συµφώνησαν 
και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα ιδιότητά 
του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής “Προµηθευτή” των 
αγαθώνόπως αναφέρονται λεπτοµερώς στα άρθρο δύο (2) της σύµβασης.  
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Άρθρο 1ο 
Γενικοί Όροι 

 
 1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-
08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 

 2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαµβάνονται 
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  

 

 

Άρθρο 2ο 

Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου 

 1. Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην προµήθεια 
κρεάτων, κρεατοσκευασµάτων και πουλερικών για κάλυψη αναγκών της 114ΠΜ 
(Τροφοδοσία - Λέσχη) και του ΚΕ∆Α/Χ, χρονικής διάρκειας ενός έτους (για το 
ΚΕ∆Α/Χ µόνο κατά την θερινή περίοδο, κατ΄ εκτίµηση από 14 Ιουνίου έως 17 
Σεπτεµβρίου 2021), ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΛΑ 

ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1  

ΠΑΝΣΕΤΑ (ΧΟΙΡΙΝΗ) Α/Ο (150 
γρ. περίπου) 75 

2  
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΛΑΙΜΟΥ 

(280 - 300 γρ.) 600 

3  
ΠΡΟΒΑΤΟ ΠΑΪ∆ΑΚΙΑ 75 

4  ΚΟΥΝΕΛΙ 130 

5  
ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ (ΣΠΑΛΑ) 

ΠΛΑΚΕ 120γρ 
900 

6  

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΠΌ ΣΠΑΛΑ 
Ή  ΜΠΟΥΤΙ (ΤΗΓΑΝΙΑ ΣΕ ΤΕΜ 

ΤΩΝ 50γρ) 
1350 

7  
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ 450 

8  
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΕΜΠΑΠ ΝΩΠΟ 

(100γρ ΠΕΡΙΠΟΥ) 
1320 

9  
ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ (280-300 γρ) 450 

10 

 ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ 1,8-2 KGR ΤΟ 
ΤΕΜ 150 

11  
ΡΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ 300-500γρ 300 

12  
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 750 

13  
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ 495 

14  
CHICKEN NUGGETS (ΚΑΘΑΡΟ 
ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 30γρ ) 1500 

15  
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΣΤΗΘΟΣ (120 γρ) 75 

16  

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
(ΣΤΗΘΟΣ) ΜΑΡ/ΝΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ 

120γρ 
450 

17  
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(ΜΠΟΥΤΙ) ΜΑΡ/ΝΟ ΧΕΙΡ/ΤΟ  15 
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18  

ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΓΕΜΙΣΤΟ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 

ΚΙΛΑ/ΤΕΜ) 
150 

19 

 ΡΟΛΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΑΤΟΜΙΚΟ 300-350γρ 

300 

20  
ΚΟΚΚΟΡΑΣ (ΝΩΠΟΣ) 180 

21  
ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ 

(100-120γρ) 600 

22  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΑΨΑΚΙ 2-

2,5 KG 
225 

23  
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (ΤΗΓΑΝΙΑ ΣΕ 

ΤΕΜ 50γρ) 570 

24  ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 750  

25     

 

 2. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος ποσοστού 4% 
(Ν.4172/13) και οι κρατήσεις υπερ ΕΑΑ∆ΗΣΥ και ΑΕΠΠ ποσοστού 0,13468 %, 
ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται ο προβλεπόµενος Φ.Π.Α, που επιβαρύνει την 
Υπηρεσία.  

 3. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε: 

  α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι 
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την Υπηρεσία. 

  β.  Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου των απαιτούµενων χηµικών 
ελέγχων/αναλύσεων (το πολύ µέχρι τέσσερις). Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, το 
κόστος θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

 4. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωµα για την κατά κρίση της τοποθέτηση 
παραγγελιών επί των ανωτέρω ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες της και τις 
προτιµήσεις του προσωπικού της. 

 

Άρθρο 3ο 

Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά 

 1.  Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από τον εκάστοτε 
διαχειριστή (του Σµ. Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών και του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου) 
αυθηµερόν µε την παράδοση παραλαβή µε µετρητά για τιµολόγια (της ίδιας 
ηµεροµηνίας έκδοσης) καθαρής αξίας έως πεντακοσίων (500,00) ευρώ, είτε µε 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή, εντός 30 ηµερών και εφόσον 
τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές, µε την έκδοση ορθού τιµολογίου ανά 
παράδοση (Σµ. Τροφοδοσίας, Λέσχη Αξκών και ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου) και επιπλέον 
εφόσον έχουν προσκοµισθεί στο Τµ. Οικονοµικού και είναι σε ισχύ τα κάτωθι: 

  α. Φορολογική ενηµερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρµόδια ∆.Ο.Υ.), µε την ένδειξη «για είσπραξη 
χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης» και 

  β. Ασφαλιστική ενηµερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), µε την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο» σύµφωνα µε το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.  
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 2.  Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως 

της σύµβασης. 
 
 3.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή του προµηθευτή, είναι η 
πιστοποίηση της καταλληλόλητας των παραλαµβανοµένων ειδών από τα αρµόδια 
υγειονοµικά όργανα των Μονάδων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΕΠΑ ∆-
45/99 της ΓΕΑ/∆ΥΓ, τις διαταγές της Υπηρεσίας ανάλογου περιεχοµένου, τις 
εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και µεταφοράς 
τροφίµων, καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 

 4.  Κατά την εξόφληση του προµηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήµατος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, κάθε τιµολογίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία 
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση. 

 5.  Κατά την εξόφληση του εκάστοτε τιµολογίου θα παρακρατείται κράτηση 
ποσοστού 0,13468% η οποία υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, και 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 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 375 
του Ν.4412/16 καθώς µε το 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. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α. 

  γ.  Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ. αριθµ. 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 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. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε: 

  α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι 
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συµβατικού είδους από την Υπηρεσία. 

  β.  Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών 
ελέγχων/αναλύσεων. 

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

 8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 

  α. Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

  β. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των προϊόντων µε έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ.). 

 9. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Μονάδα.  

 10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρµόδιων 
οργάνων της Μονάδας, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η 
σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα 
θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 4ο 

Εγγυοδοσία 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής 
κατέθεσε ως εγγυοδοσία, την υπ’ αριθµ. ………………….εγγυητική επιστολή, 
ισχύος µέχρι …………., ποσού ευρώ ……………………που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προµήθεια ειδών, χωρίς 
ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή 
εκτέλεση των όρων της παρούσας, όπως ορίζεται στη παρ.1 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/16. 

 2. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - 
παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το 
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της 
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από τη νέα 
ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών. 

 

Άρθρο 5ο 

Κήρυξη  Προµηθευτή ως Εκπτώτου  

 1. Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του έχοντα την 
οικονοµική αρµοδιότητα, ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιου οργάνου, σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του. Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 2. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, 
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 
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Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, 
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

  α. Κατάπτωση ολική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ). 

  β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός  του αναδόχου  από το 
σύνολο των προµηθειών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 

 3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που 
επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά τα περιστατικά και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία στην 
Υπηρεσία. Σε αντίθεση περίπτωση στερείται του δικαιώµατος αυτού. 

 

Άρθρο 6ο 

Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες 

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύµβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προµηθευτή), κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδα), αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

  α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναµίας υλοποίησης 
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, χρονικής καθυστέρησης παράδοσης 
παραγγελιών άνω των 24 ωρών, άρνησης αντικατάστασης ειδών εντός 12 ωρών 
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, ακατάλληλων 
συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και µεταφορά τους: 

   (1) Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση. 

   (2) Για την 2η παράβαση, πρόστιµο ποσοστού 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.   

   (3) Για την 3η παράβαση, πρόστιµο ποσοστού 10% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε είτε πρόστιµο ποσοστού έως 
25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.    

   (4) Για την 4η παράβαση, πρόστιµο ποσοστού 20% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε είτε πρόστιµο ποσοστού έως  
50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.   

   (5) Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.   

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας των τιµολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς 
τον Φ.Π.Α και είτε συµψηφίζονται από την επόµενη πληρωµή τιµολογίου πώλησης 
είτε παρακρατούνται από το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής, εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την επιβολή τους και αποδίδονται στο ΜΤΑ (Μετοχικό Ταµείο 
Αεροπορίας).    
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  β.  Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του προµηθευτή προς τους 
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη 
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα 
δύναται να προβεί στην κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου. 

  γ.  Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους 
ελέγχους κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία 
παραλαβής) και δεν επηρεάζουν άµεσα την ασφάλεια των παραγόµενων 
προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή τεκµηρίωση διαδικασιών σχετικά µε τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του 
HACCP: 

   (1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο  1.000 €. 

   (2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο  3.000 €. 

   (3) Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο     5.000 €. 

   (4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 

  δ. Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους 
ελέγχους των αρµόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση): 

   (1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € είτε 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) και έγγραφη ενηµέρωση 
και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-
ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω ειδών  θα διακοπούν 
µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ ή άλλο αρµόδιο 
φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. Στο διάστηµα αυτό, η 
Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασµού από τον 
επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στην παρούσα ∆ιακήρυξη, είτε µε απευθείας 
ανάθεση µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας, 
καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν µεγαλύτερες διαφορές τιµών 
προµήθειας, σε βάρος του προµηθευτή.  

   (2) Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση. 

  Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίµων, δύναται να 
παραπέµψει τον προµηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές 
ευθύνες. 

 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 Αναθέτουσα Αρχή (114 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον 
Προµηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια 
υγειονοµικού ελέγχου από τα αρµόδια της Μονάδας 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. 
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 5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του 
χρονικού διαστήµατος ισχύος της σύµβασης µε τον εκάστοτε προµηθευτή.  

 6. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προµηθευτή) ως έκπτωτου η 
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει την προµήθεια 
των Συµβατικών Ειδών, στον επόµενο Μειοδότη (Προµηθευτή) του ∆ιαγωνισµού, 
που θα τηρεί τους όρους της παρούσας. 

 

Άρθρο 8ο 

Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσµία 

 1. Ως επιθυµητός χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών και 
ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους, ορίζονται οι είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την 
τοποθέτηση έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας από τα αρµόδια όργανα της 
Μονάδας, ενώ σε καµία περίπτωση, ο χρόνος αυτός δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) 
ηµέρες.   

 2. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται µε κατάλληλα µέσα και έξοδα 
του προµηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα (ήτοι στην 
114ΠΜ ή στο ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου) και η παραλαβή τους θα γίνεται από τα αρµόδια 
όργανα (συσσιτιάρχης ή ∆χστής του Σµήνους Τροφοδοσίας ή της Λέσχης Αξκών ή 
του ΚΕ∆Α/Χαλκουτσίου), παρουσία Ιατρού ή Κτηνιάτρου της Μονάδας. Σε 
περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης (µη παραλαβής) µέρους των ειδών, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Πτέρυγας λόγω µη κάλυψης των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, αυτό πρέπει να γίνει άµεσα και το συντοµότερο δυνατόν. 
Επαναλαµβανόµενες αντικαταστάσεις και καθυστέρηση αντικατάστασης 
επιφέρουν τις ποινές που αναλύονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι λόγοι 
απόρριψης και οι αποκλίσεις του εκάστοτε απορριπτόµενου είδους θα 
αναφέρονται υποχρεωτικά εγγράφως στο Τµήµα Οικονοµικού. 

 3. Κατά µέγιστο τρείς (3) ηµέρες την εβδοµάδα θα γίνονται οι παραδόσεις - 
παραλαβές των ειδών και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς θα συντονίζονται ώστε να 
δίνεται µία (1) συνολική παραγγελία η οποία όµως θα αναλύεται επιµέρους 
(114ΠΜ/Σµ. Τροφοδοσίας, 114ΠΜ/Λέσχη Αξκών, ΚΕ∆Α/Χ). Τονίζεται ότι για κάθε 
επιµέρους φορέα (Σµ. Τροφοδοσίας, Λέσχη Αξκών, ΚΕ∆Α/Χ) θα εκδίδονται 
ξεχωριστά ∆ελτία Αποστολής και Τιµολόγια. 

 4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η Υπηρεσία, µέσω των αρµόδιων 
οργάνων της, δύναται να προβαίνει στους προβλεπόµενους ελέγχους, 
προκειµένου να διαπιστώνεται εάν ο προµηθευτής πληροί όλες τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής παρουσιάζει αποκλίσεις, η 
Μονάδα, εκτός από την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο. 

 5. Επίσης, τα αρµόδια όργανα κατά την κρίση τους και παρουσία του 
προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύνανται να λαµβάνουν, µόνο κατά την 
παραλαβή, δείγµατα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκοµίζονται 
µόνο µε τα κατάλληλα µέσα στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο (όταν 
δεν υπάρχει Στρατιωτικό), πιστοποιηµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.∆.), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 

    α. Μικροβιολογικό 
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    β. Χηµική Ανάλυση. 

    γ. Ιστολογική Εξέταση. 

 6. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά είδος, από την 
συγκεκριµένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προµηθευτή, µε την έκδοση πιστωτικού τιµολογίου. Επίσης, τον προµηθευτή θα 
βαρύνει και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται 
µέχρι τέσσερις (4) φορές κατά την διάρκεια της Σύµβασης. Για τυχόν επιπλέον 
ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία. 

 7. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του παραρτήµατος «Γ» της παρούσας. 

 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 παράταση - 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 επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισµού. Εάν κάποιο από τα µέλη της επιτροπής, στο διάστηµα που 
µεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι την εκδήλωση της απαίτησης 
για γνωµοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα (έχει µετατεθεί, αποστρατευθεί 
κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, µε απόφαση του ∆ιοικητή. 

 

Άρθρο 9ο 

Ποιότητα - Συσκευασία Προϊόντων 

 1. Τα Συµβατικά προϊόντα πρέπει να είναι «Α» Ποιότητας και καλύπτουν 
όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, την Ελληνική Νοµοθεσία, τις σχετικές 
διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίµων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανοµικές 
διατάξεις, κανόνες υγιεινής, µεταφοράς τροφίµων, προέρχονται από νοµίµως 
λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχονται από 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων 
από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην 
Ε.Ε. 

  2.  Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς [ΚΥΑ 
487/04-10-2000 (ΦΕΚ 1219Β΄)] των προϊόντων στην Μονάδα, πρέπει: 

      α. να φέρουν, εν ισχύ, βεβαίωση καταλληλότητας (από υγειονοµικής 
πλευράς) από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας, κατά την 
διάρκεια της Σύµβασης. 

      β.  να είναι κατάλληλα για µεταφορά τροφίµων µε την απαιτούµενη 
ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα τα οποία θα εξασφαλίζουν θερµοκρασία -2C έως 
+4C, αναλόγως του είδους που µεταφέρουν, 

      γ.  να φέρουν καταγραφικό θερµοκρασίας θαλάµου (ΕΦΕΤ – Οδηγός 
Υγιεινής Νο 9) το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται στην παραλαβή, 
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      δ.  ο χώρος τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται 
καθαρός και να απολυµαίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (σχετική βεβαίωση 
απολύµανσης να βρίσκεται στη διάθεση του επιθεωρούντος Υγειονοµικού 
Αξιωµατικού Μονάδας σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου) κατά την διάρκεια της 
Σύµβασης και 

     ε.  να διαθέτει ο «µεταφορέας» βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την 
διάρκεια των διαδικασιών παράδοσης των νωπών κρεάτων, όπου απαιτείται 
γάντια µιας χρήσεως. 

 

Άρθρο 10ο 

Υποχρεώσεις Προµηθευτή 

 1. 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, 
προσκοµίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού 
διαστήµατος πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύµβασης. 

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

 2.  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. 

 3. Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του 
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται 
απεριόριστα. 

 4. 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. 

 5. Ο Προµηθευτής δεν απαλλάσσεται από καµία υποχρέωση του στην 
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους τρόπους και τις διαδικασίες 
φορτοεκφόρτωσης των συµβατικών προϊόντων, ακόµη και όταν χρησιµοποιήσει 
οποιαδήποτε Συνεργαζόµενη Εταιρεία.    

 

Ά ρ θ ρ ο  11ο 

∆ιάρκεια Σύµβασης  

  Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους από ………. 
έως ………… (για το ΚΕ∆Α/Χ µόνο κατά την θερινή περίοδο, κατ΄ κτίµηση από 14 
Ιουνίου έως 17 Σεπτεµβρίου 2021). 
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Άρθρο 12ο 

Λύση και Τροποποίηση Σύµβασης - Λοιποί Όροι 

 1. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της 
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/16. 

 2. 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. 

 3. Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών από άλλη διαγωνιστική διαδικασία 
Προϊστάµενης Αρχής, η παρούσα σύµβαση, θα λύεται αυτόµατα, χωρίς καµία 
απαίτηση από τις συνεργαζόµενες εταιρείες. 

 4. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα 
ο προµηθευτής λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, 
εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 

 

Άρθρο 13ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών 

 1. Η Μονάδα δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά τη 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. Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. 

 

Άρθρο 14ο 

Ολοκλήρωση Σύµβασης 

  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

  α. Εκπνεύσει ο συµβατικός χρόνος, µαζί µε τις τυχόν παρατάσεις που 
εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία. 

  β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκε η σχετική εγγύηση, του 
άρθρου 4 της παρούσας, εφόσον αυτή υφίσταται. 
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Άρθρο 15ο 

Λοιπές ∆ιατάξεις 

 1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από την ΠΑ και εν γένει από 
το ελληνικό ∆ηµόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν απαιτηθεί η 
προµήθεια ενός η περισσοτέρων ειδών είτε του συνόλου είτε µέρους της 
εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας ποσότητας. 

 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

 3.  Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 

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

 5. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση 
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την 
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής 
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου. 

 6. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.  

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο                                                           Ο 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ       ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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