
 

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ EUR ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  ΑΔΑ: 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΠΡΟΣ: 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ 
Τηλέφ. 2693055040-41 
Φ.831/2592 

ΚΟΙΝ: Σ.571 
Άραξος, 01 Μαρ 21 
Συνημ: Ώς Πίνακας 

Αποδεκτών 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 01/21 για την 
Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για Ανάγκες της 116ΠΜ. 

1. Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Ν.721/1970 (ΦΕΚ 251/Α’) περί «Οικονομικής Μερίμνης 

και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων». 

β. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α713-7-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και 
άλλες διατάξεις». 

γ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 133, σύμφωνα με το οποίο η προμήθεια 
προϊόντων-υπηρεσιών αξίας μεταξύ των 20.000,01€ έως και 60.000,00€ (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διενεργείται με πρόχειρο διαγωνισμό. 

ε. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

στ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194Α722-11-10). 

ζ. Την υπ. αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση των ΥΦΕΘΑ 
{ΦΕΚ2300/Β’) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων 
και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-08 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 
1753). 

η. Τη Φ.812/351/Σ.66/14-1-21/ΓΕΑ/Δ6 απόφαση με την οποία 
μεταβιβάστηκε στη Μονάδα η Διοίκηση πιστώσεων Π/Υ ΓΕΑ 2021. 
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θ. Την ΑΑΥ 201/2021 με ΑΔΑ: 9ΦΕΥ6-4Ξ2 επί ΑΛΕ 2410901001 με την 
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση της πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης προμήθειας 
οπωροκηπευτικών. 

ι. Το υπ’ αριθμ. πρωτογενές αίτημα με 21REQ008184842 Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) και με το εγκεκριμένο αίτημα προμήθειας 
ειδών θέματος με ΑΔΑΜ 21REQ008186266. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 116ΠΜ. 

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι EUR 34.784,79, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. 

3. Ο συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24-03-2021 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Οικονομικού της 116ΠΜ. 

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

α. Την αποστολή τους στην 116 Πτέρυγα Μάχης, Άραξος Πάτρα Τ.Κ. 
25200 ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα (courier) ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 23-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το 
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του. Επισημαίνεται ότι επειδή πρόκειται για 
είσοδο σε Στρατιωτική περιοχή, οι επιθυμούντες φυσική παρουσία στον 
Διαγωνισμό οφείλουν να βρίσκονται στην πύλη του Α/Δ τουλάχιστον μισή ώρα 
πριν την ορισθείσα ώρα διεξαγωγής του, προκειμένου να ολοκληρωθούν 
εμπρόθεσμα οι απαραίτητοι έλεγχοι εισόδου. 

5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν (Άρθρο 26 
παράγραφος 3β του Ν.4412/16). 
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6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 
7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την 
προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

8. Για πληροφορίες σε θέματα διενέργειας του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος, τηλέφ. 2693055041, 
2693055040. 

9. Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
προγράμματος «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://diavgeia.gov.gr σε 
μορφή pdf καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑ (www.haf.gr). 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 
               Β.ΕΟΥ 

 

Ταξχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος 
Διοικητής 

 
 
 
 
 

  

           

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«B» ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Γ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
«Δ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
«Ε» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  Συνημμένα  
116 ΠΜ/ΤΜ. ΟΙΚ.    Σαράντα Έξι (46) Φύλλα 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
116ΠΜ/ΜΕΕΠ 

http://diavgeia.gov.gr/
http://www.haf.gr/
ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Άραξος, 01 Μαρ 21 

 

                                                                                                                           

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
                         

Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 
              Β.ΕΟΥ 

                           Επγός (Ο) Στ. Παπαδόπουλος 
Ε.Ο.Υ 

  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Η Μονάδα έχει δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων κατά 

30% εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

34.784,79€ (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). 

CPV 03221200-8 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΜΩΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ/ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Π/Υ ΓΕΑ ΕΦ 10112040000000 ΑΛΕ: 2410901001, 

AAY:201/2021 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΟΝΑΔΟΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-03-2021 ΩΡΑ: 10.00 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 23-03-2021 ΩΡΑ: 14.00 (ταχυδρομικώς) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-03-2021 ΩΡΑ: 09:45 (ιδιοχείρως) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το 

Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571 

 

ΠΟΛΕΜΙΚΗΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Άραξος, 01 Μαρ 21 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Προμήθειας 

1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 
(34.784,79€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά στην περιοδική προμήθεια 
νωπών οπωροκηπευτικών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Προϋπολογισθείσα  

Αξία ανα Μ.Μ  
χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΑ 3.400 0,78 2652,00 

2. ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 1.100 0,88 968,00 

3. ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 7.500 1,20 9000,00 

4. ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΑ 700 1,00 700,00 

5. ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΑ 1000 2,80 2800,00 

6. ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΙΛΑ 340 2,20 748,00 

7. ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 2.100 1,10 2310,00 

8. ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 4.100 1,40 5740,00 

9 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜ 1.100 0,55 605,00 

10 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΑ 150 1,20 180,00 

11. ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜ 400 0,60 240,00 

12. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 1100 1,70 1870,00 

13. ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΙΛΑ 1100 2,70 2970,00 

Προϋπολογισθείσα αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 30.783,00 

Προϋπολογισθείσα αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 34.784,79 
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2. Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα μικρότερη ή 
μεγαλύτερη των ζητούμενων ειδών σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% της 
απαιτούμενης ποσότητας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση της ΕΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 
του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 2ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

1. Δικαίωμα 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 Διακήρυξη 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 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), 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. 

Άρθρο 3ο 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 
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γλώσσα. 

β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει 
τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 

2. Προσφορές για μέρος της ποσότητας του καθενός είδους που ορίζει η 
διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν 
στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι 
μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο 
του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων 
είναι υποχρεωτική. 

6. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και 
τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) 

β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/21 

γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 116ΠΜ. 

δ. Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των σελίδων όλων των 
υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3....). 

7. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω 
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο 
περιλαμβάνονται: 

(1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην  παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(2) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως το 
υπόδειγμα της Προσθήκης «3» 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 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 

(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (Ν. 4412/16, άρθρο 93 εδάφιο γγ). 

(4) Η επωνυμία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας που συμμετέχει και, σε 
περίπτωση αντιπροσώπου, η επωνυμία της αντιπροσωπείας του προμηθευτή. 

(5) Η ακριβής διεύθυνση των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων, 
τηλέφωνα, fax και σε περίπτωση αντιπροσώπου και η διεύθυνση των γραφείων, 
τηλέφωνα, fax αυτού. 

(6) Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης  

(7) Φωτοαντίγραφα των Αστικών και Κτηνιατρικών βιβλίων των σχετικών 
εγκαταστάσεων των, τα οποία να έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία (3 έτη) και να μην 
έχουν σοβαρές παρατηρήσεις σχετικά με τα προϊόντα τους ή πρόσφατη έκθεση 
ελέγχου από αρμόδια Κρατική Αρχή ή πρόσφατο επικυρωμένο αρχείο ελέγχου από 
αρμόδια Κρατική Αρχή.  

(8) Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρμόδιου φορέα ή πιστοποιητικό 
HACCP ή Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 εκδοθέν από εταιρεία εξουσιοδοτημένη από 
το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλον αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο 
φορέα, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις τροφίμων εργάζονται με 
βάση τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου 
(HACCP), όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθν. 
Οικονομίας-Ανάπτυξης-Δικαιοσύνης και τους Κανονισμούς 178/2002 και 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

(9) Εκδοθέντα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή από τη Διεύθυνση 
Υγιεινής της οικείας Περιφέρειας, η από άλλη αρμόδια Κρατική Αρχή φωτοαντίγραφα 
αδειών των οχημάτων μεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται η 
καταλληλότητα των οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται 

(10) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι: 

(α) Επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμόδιων οργάνων 
της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση, 
διευκρίνιση – έγγραφο που τυχόν τους ζητηθεί. 

(β) Θα χορηγεί - διαθέτει τα υπό προμήθεια είδη για όλο το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης. 

(γ) Ότι αποδέχονται τους ελέγχους (μακροσκοπικούς, χημικούς) 
των προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων και των προμηθευτών τους. 

(11) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη αρμοδίως, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: 

(α) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της 
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως 
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άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των 
τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την 
αποστρατεία τους. 

(β) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα 
οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση. 

(γ) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το σύνολο 
των όρων της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που 
διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. 

β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα «Γ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πιο 
συγκεκριμένα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης: 

(1) Αναλυτική περιγραφή των ειδών που προσφέρονται, δηλαδή βάρος 
τεμαχίου, υλικά κατασκευής, σύνθεση και αναλογία υλικών καθώς και τη χώρα 
προέλευσης των ειδών. 

(2) Αναλυτική περιγραφή συσκευασίας των προϊόντων και δέσμευση για 
επικόλληση ετικέτας με τα στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τα στοιχεία του 
προϊόντος, επί των ειδών (σύνθεση, βάρος, ημερομηνία παρασκευής & λήξης του 
κλπ.). 

(3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής 
δεσμεύεται για την παράδοση των προϊόντων με τα κατάλληλα ίδια μέσα (αυτοκίνητα - 
ψυγεία) στις εγκαταστάσεις της Μονάδας (εφόσον απαιτείται λόγω κάποιου είδους 
προϊόντος). 

γ. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως 
φάκελο, που θα περιλαμβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά, 
συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με την Προσθήκη «4» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β»: 

(1) Το ποσοστό έκπτωσης επί τιμών του εβδομαδιαία 
εκδιδόμενου δελτίου μέσης λιανικής τιμής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε 
Αχαΐας/ΤΜ. Εμπορίου το οποίο θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε 
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ αναγραφόμενου ποσοστού αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ολογράφως. Στο ποσοστό θα 
περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, 
στο ποσοστό περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό 
προμήθεια είδών, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

(2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό 
προμήθεια είδη. 

(3) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
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Άρθρο 4ο 

Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι 
(120) 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 και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

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

4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, 
που αφορούν τον διαγωνισμό. 

Άρθρο 5ο 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης καθώς και κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. 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 στα άρθρα 127 & 
221του Ν.4412/16. 

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ 
του Δημοσίου, 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 αποφασίζων 
διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 6ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
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α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται εξωτερικά όλοι οι 
φάκελοι. 

β. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά φύλλο από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας. 

γ. Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας, για όσους 
προμηθευτές έχει γίνει η αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές 
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Τμήμα 
Οικονομικού. 

δ. Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των 
προσφορών. 

2. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό. 

3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης. 

4. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού (στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά, Αξκος 
Υγειονομικού Κτηνίατρος ή Ιατρός-Οδοντίατρος-Φαρμακοποιός-Νοσηλευτής 
Υγειονολόγος ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, εκπρόσωπος της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας της Μονάδος), προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α. Εξέταση των εγκαταστάσεων μόνο όσων εκ των διαγωνιζομένων έχουν 
προσκομίσει πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συμμετοχής, με επιτόπιες επισκέψεις και 
σύμφωνα με τις Προσθήκες «1» και «2» του παρόντος παραρτήματος. 

β. Σύνταξη Έκθεσης με τις διαπιστώσεις και τη σχετική βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα Υποδείγματα των επισυναπτομένων Προσθηκών «1» και «2». 

γ. Σύνταξη πρακτικού για τα ανωτέρω και υποβολή του στο Τμήμα 
Οικονομικού της Μονάδας. 

δ. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού, το Τμήμα Οικονομικού κάνει 
αποδοχή των προσφορών, που κοινοποιείται σε όλους τους εμπρόθεσμα 
συμμετέχοντες. 

Άρθρο 7ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της 
Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης αποκλειστικά το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Η κατακύρωση θα γίνει 
στον/στους προμηθευτή/τές με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, από εκείνους των 
οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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Άρθρο 8ο 

Επιλογή Προμηθευτή και Κατάρτιση Σύμβασης 

1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 
«Δ» της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο 
της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

3. Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το Ν.4412/16 συνέπειες, 
μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 106 του ν.4412/16. 

4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
θα εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία 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 

Παράδοση - Παραλαβή Ειδών - Προθεσμίες 

1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται σε χώρους του αεροδρομίου της 
116ΠΜ και της Α΄ Διασποράς που θα υποδειχθούν. Ως επιθυμητός χρόνος παράδοσης 
των υπό προμήθεια ειδών ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους, ορίζεται η επόμενη από 
την τοποθέτηση έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας από τα αρμόδια όργανα της 
Μονάδος. Ως ώρες παράδοσης-παραλαβής ορίζονται οι 08:00πμ-13:00πμ για τις 
καθημερινές και 09:00πμ-11:00πμ για αργίες, εορτές και Σαββατοκύριακα, όταν 
απαιτείται. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται το υπόψη πρόγραμμα 
παράδοσης-παραλαβής, να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής συνεννόησης και 
σύμφωνης γνώμης των δύο πλευρών. 

2. Η συσκευασία των προς παράδοση υλικών θα είναι όπως του εμπορίου και 
πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε 
εμφανές σημείο της συσκευασίας θα αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω 
ενδείξεις : 

α. Επωνυμία του προμηθευτή. 
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β. Είδος και ποσότητα του προϊόντος. 

γ. Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος 
του. 

δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος. 

3. Για όσα προϊόντα δεν είναι τυποποιημένα ή δεν τυλίγονται, θα ακολουθείται 
η παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας - μεταφοράς- διάθεσης : 

Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου που 
προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Θα είναι συσκευασμένα σε 
χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από 
αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα ώστε να προστατεύονται από 
ρυπάνσεις ,αλλοιώσεις και μολύνσεις. Τα είδη θα τοποθετούνται και θα μεταφέρονται, 
σε μια στρώση, απαγορευμένης της μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή. 

4. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των 
προϊόντων στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με την 
απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που μεταφέρουν. 
Ακόμη, 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 σε οποιοδήποτε 
στάδιο ελέγχου). 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα 
αλλοιωμένα είδη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε περίπτωση άρνησής του, 
επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή για την 
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με συμμετοχή υποχρεωτικά, του Ιατρού της Μονάδας), 
δύναται να προβαίνει στους προβλεπόμενους από το Παράρτημα «Β», Προσθήκες «1» 
και «2» της παρούσας διακήρυξης, ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο 
προμηθευτής συγκεντρώνει βαθμολογία άνω των 650 μορίων. Στην περίπτωση που ο 
προμηθευτής δε συγκεντρώνει την ανωτέρω βαθμολογία, η Μονάδα, εκτός από την 
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

7. Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της και παρουσία του προμηθευτή ή του 
αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα 
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν 
υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους : 

α. Μικροβιολογικό. 

β. Χημική Ανάλυση. 

γ. Ιστολογική Εξέταση. 

8. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το 
κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα βαρύνει και το 
κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι μία φορά το 
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μήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την 
Υπηρεσία. 

9. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 

10. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με κατάλληλα μέσα και έξοδα του 
προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα και η παραλαβή τους θα 
γίνεται από τα αρμόδια όργανα (συσσιτιάρχης Λέσχης Αξκων ή διαχειριστής του 
Σμήνους Τροφοδοσίας της ΜΕΕΠ, Διαχειριστές Μερικών Κυλικείων κτλ), παρουσία 
Ιατρού ή Κτηνιάτρου της Μονάδας ή της επιτροπής παραλαβής τροφίμων.. 

11. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε γνωμοδότηση 
συλλογικού οργάνου (πχ μετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή απαλλαγή από 
ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε όλες τις ανάλογες 
περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της απαιτούμενης από το 
Ν.4412/16 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 Διοικητή. 

12. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Μονάδας 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, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν. 

13. 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 Μονάδας. 

 

Άρθρο 10ο 

Πληρωμή - Δικαιολογητικά 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται, την ώρα της παράδοσης των 
ειδών, από τα αρμόδια όργανα της Λέσχης Αξκων και των Διαχειρίσεων Τροφοδοσίας 
μετά την έκδοση τιμολογίου-δελτίου αποστολής. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προσκομίζει φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων 
από την 116ΠΜ ή από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης και ασφαλιστική ενημερότητα 
ΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας. 

2. Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης. 

3. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία 
καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να 
απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το 
επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του 
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 

4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως και όπου τούτος προβλέπεται 
από τις διατάξεις του Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2859/00) και τις 
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και διαταγές των αρμοδίων φορέων, βαρύνει την 
Υπηρεσία ενώ τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών τον προμηθευτή. 

6. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 
4% ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014. 
Επίσης θα γίνει παρακράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. & ΕΑΑΔΗΣΥ 0,13468% (επί του Π/Υ 
τζίρου προ Φ.Π.Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4013/11, το οποίο θα 
παρακρατηθεί εφάπαξ στο πρώτο τιμολόγιο. 

7. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
επιτροπής, 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  Ν.4412/16 . 

8. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του. Ν.4412/16 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: 

α. Τιμολόγιο πώλησης αγαθών-παροχής υπηρεσιών. 

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από 
την 116ΠΜ ή από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

Άρθρο 11ο 

Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύμβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης παραγγελιών, 
καθυστερήσεων και ελλείψεων και μη προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ.6 
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άρθρου 10 παρούσας. 

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μίας (1) 
ημέρας, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από μία (1) 
έως δύο (2) ημέρες, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

(3) Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, ποσοστό 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

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 εισηγηθεί προς την Προϊστάμενη Αρχή, την κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου. 

γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους 
της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης 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, καθώς και τα ελεγχόμενα αντικείμενα επιθεώρησης των 
Προσθηκών «1» και «2» των παρόντων Ειδικών Όρων: 

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.500 €. 

(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.000 €. 

(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.500 €. 

(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους 
της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και ενέχουν σοβαρούς 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση): 

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € και έγγραφη 
ενημέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Περιφέρεια και 
στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των 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 είτε από τον επόμενο μειοδότη 
που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό 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. 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

2. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού παραβατικών 
παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των προβληματικών ειδών. 

3. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός 
χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με τον 
εκάστοτε προμηθευτή. 

4. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 205 Ν.4412/16. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο έχων την οικονομική 
εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή. 

5. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή 
εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον 
προμηθευτή με τις πληρωμές του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της προσφυγής 
καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 

6. Τέλος, όταν ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 207 του Ν.4412/16 των 
γενικών όρων, κυρώσεις. 

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

8. 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. 

9. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας 
εμπρόθεσμης παράδοσης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών 
από τότε που συνέβησαν. 

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

12. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής (επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού), δύναται να 
καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα 
με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρου 
203 και 207 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 12ο 

Εγγυοδοσία - Υπογραφή Σύμβασης 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη-μέλη 
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Ε.Μ.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

2. Ο/Οι μειοδότης/τες, στο/α όνομα/τα του/των οποίου/ων κατακυρώθηκε/καν 
η προμήθεια των ειδών, υποχρεούται/νται, να προσκομίσει/σουν εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) 
της προσφερόμενης συμβατικής τιμής (προ ΦΠΑ), με χρόνο ισχύος δύο (2) μήνες 
πλέον του συμβατικού χρόνου, δηλ. δεκατέσσερις (14) μήνες, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

3. Κατά τα λοιπά ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν 
οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, διότι 
διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές , με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. 

4. Η σύμβαση που θα υπογραφεί είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών χωρίς 
τη δυνατότητα επέκτασης. 

5. Η σύμβαση που υπογραφεί θα λυθεί αυτοδικαίως, σε περίπτωση που 
κατά τη διάρκειά της υπογραφεί σύμβαση προμήθειας νωπών 
οπωροκηπευτικών από προϊστάμενο κλιμάκιο Διοίκησης, που θα 
συμπεριλαμβάνει και τις απαιτήσεις της Μονάδας. 

 

Άρθρο 13ο 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία υπογραφής της 
σύμβασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, παράδοσης ή αντικατάστασης των 
ειδών, εντός του συμβατικού χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας επιβαρύνει τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που τη συνιστούν, να αναφέρει αυτά εγγράφως και να 
προσκομίσει στη Μονάδα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ως περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά: 

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήματος του προμηθευτή. 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του προμηθευτή που 
συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του. 

γ. Πλημμύρα. 

δ. Σεισμός. 
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ε. Πόλεμος. 

στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

2. Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν θα γίνεται αποδεκτός εφόσον ο 
προμηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλο καταναλωτή κατά τις ημερομηνίες που 
επικαλεσθεί αδυναμία παράδοσης στη Μονάδα. 

 

Άρθρο 14ο 

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. 

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

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. Δεν 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 προκληθεί 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. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Μονάδα μπορεί να κάνει ποιοτικό 
έλεγχο: 

α. Των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγμάτων των προϊόντων στα αρμόδια 
Κρατικά Χημεία. 

β. Των χώρων παρασκευής των προσφερομένων ειδών. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει την αρμόδια επιτροπή της 
Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται. 
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Άρθρο 15ο 

Αναπροσαρμογή Τιμών 

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

 

Άρθρο 16ο 

Λοιπές Διατάξεις 

1. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
ισχύουν διατάξεις του Ν.4412/16. 

2. 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 Δημόσιο και, σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, 
εισπράττονται τα δικαιώματα του ΜΤΑ που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. 

3. Όλοι οι όροι της διακήρυξης κηρύσσονται ουσιώδεις. 

 

Ακριβές Αντίγραφο    Επγός (Ο) Σταμ. Παπαδόπουλος 

Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης     Ε.Ο.Υ 

               Β.ΕΟΥ 

  

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 «1» ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 «2» ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΡΑΤΩΝ 

  «3»ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥΔ) 

 «4» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

      ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

      Άραξος, 01 Μαρ 21 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ___________________________________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _____________________________________________________________  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _____________________________________________________________  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _________________________________________________________  

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

α. _______________________________________________________________________________  

β. _______________________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ__________________________________________________(ολογράφως) 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

α. (εκδίδουσα αρχή) ____________________________ (Ημερομ. Έκδοσης) ________________  

β. ισχύς άδειας μέχρι ______________________________________________________________  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 

α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία ______________________________________________________  

β. Αστιατρική Υπηρεσία ____________________________________________________________  

γ. Άλλες αρχές (Δημόσιες - Στρατιωτικές) _____________________________________________  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (3 ή 5 μέλη) 

α. ___________________________________________________________________ (Πρόεδρος) 

β. _________________________________________________________________________  

γ. _________________________________________________________________________  

δ. _________________________________________________________________________  

ε._______________________________________________________________________(μέλη) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ __________________________________________________________  

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ _______________________________________________________________  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά Αξκος Υγειονομικού Κτηνίατρος ή 

Ιατρός-Οδοντίατρος-Φαρμακοποιός-Νοσηλευτής Υγειονολόγος ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, 

εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Μονάδος. 
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Δ/Δ ΘΕΜΑΤΑ 
Α/Α

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ 
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πηγές μολύνσεως έξω 

από τις εγκαταστάσεις. Επιθεωρήστε σε μια λογική ακτίνα περίπου 

250 μέτρων από τις κύριες εγκαταστάσεις για: 
•Καταστάσεις που δημιουργούν σκόνη 

  

•Βιομηχανίες που μολύνουν   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Μετεωρολογικές καταστάσεις που μολύνουν 

το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Περίφραξη αυλής   

2. Υγιεινή της αυλής της 

εγκατάστασης. 
•Μέγεθος της αυλής   

•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Καθαριότητα της αυλής   

•Προστασία κατά εντόμων   

•Καταπολέμηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 
3. Δάπεδα, 
Πατώματα και Οροφές 

•Λεία τοιχώματα   

•Ρωγμές   

•Καθαριότητα   

•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 

απολυμάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάμενα έντομα   

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αυτοματισμός στις πόρτες   

•Μέσα καθαρισμού   

•Χρήση ανεπεξέργαστου αμιάντου   

•Σχετικές επιγραφές και σήματα   

4. Αερισμός •Επάρκεια μηχανικού φυσικού αερισμού   

•Φίλτρα   

•Κλιματισμός   

5. Φωτισμός •Καταλληλότητα φωτισμού   

•Επάρκεια φυσικού φωτισμού   

•Επάρκεια τεχνητού φωτισμού   

   

6. Παροχή νερού •Προέλευση νερού   

•Ποσιμότητα   

•Κρύο νερό   

•Ζεστό νερό   

•Μορφή επεξεργασίας 
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... ΘΕΜΑΤΑ 
Α/Α

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ 
ΛΟΓΙΑ 

7. Τουαλέτες •Αριθμός διαθεσίμων - τύποι   

•Δάπεδα - τοιχώματα   

•Στεγνωτήρια χεριών   

•Εξαερισμός   

•Καθρέπτες   

•Φωτισμός   

•Απολύμανση και καθαριότητα   

•Παροχές νερού, επάρκεια, διανομή.   

•Σαπούνι   

•Χαρτί τουαλέτας   

•Επικοινωνία με τους χώρους W.C.   

•Ενδιάμεσος αεριζόμενος χώρος   

•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   

•Επιγραφές και σήματα   

8. Αποχέτευση •Έλεγχος για ανοικτά σημεία στο σύστημα 

αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   

•Επάρκεια λειτουργίας   

•Βιολογικός καθαρισμός   

9. Συχνότητα και επάρκεια 

καθαριότητας και 

απολυμάνσεως 

μηχανημάτων 

•Συχνότητα   

•Αποτελεσματικότητα   

•Μέθοδοι   

   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

10. Αποθήκες πρώτων 

υλών 
•Δυνατότητα   

•Δάπεδο -τοιχώματα-οροφές   

•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   

•Αερισμός   

•Φωτισμός   

11. Αποθήκες για τα τελικά 

προϊόντα 
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητας και 

απολυμάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αποθήκευση   

•Θερμοκρασία   

•Υγρασία   

•Όργανα μέτρησης υγρασίας   

•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας   

12. Επιθεώρηση των 

πρώτων υλών κατά την 

διάρκεια της παραγωγής 

(αλυσίδα παραγωγής) 

•Συχνότητα   

•Αριθμός δειγμάτων που στέλνονται για 

εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   

   

 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

13. Υγιεινή 
προσωπικού 

•Επάρκεια 
  

•Κατάσταση υγείας προσωπικού   

•Προσωπική υγιεινή   

•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   

•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού 

εφόσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών 

πλυσίματος. 

  

•Προστατευτικός ιματισμός.   

•Καθαριότητα ιματισμού.   

•Απολυμαντικά μέσα χειρών   

•Αυτοματισμοί απολυμάνσεως   

 

Καταγράψτε τα προϊόντα που παράγονται: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

                   (Ημερομηνία) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                        ΤΑ 

                                     ΜΕΛΗ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη «ουδέν»
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ΤΑ 

ΜΕΛΗ 

 

ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ____________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ _____________________  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ - ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Όταν ένα θέμα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο Βαθμός 2. Αυτό θα εξασφαλίσει 

δίκαιο τελικό αριθμό μονάδων στο φύλλο επιθεώρησης. 

                      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 
Πηγές μολύνσεως έξω από τις 

εγκαταστάσεις 
15 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 19 Χ   

ΚΤΙΡΙΑ 

3 Δάπεδα - τοιχώματα 23 Χ   

4 Αερισμός 9 Χ   

5 Φωτισμός 9 Χ   

6 Νερό 15 Χ   

7 Τουαλέτες 15 Χ   

8 Αποχέτευση 12 Χ   

9 
Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 

απολυμάνσεως των μηχανημάτων 
17 Χ   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

10 Αποθήκες για πρώτες ύλες 30 Χ   

11 Αποθήκες για τελικά προϊόντα 22 Χ   

12 Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής 53 Χ   

13 Υγιεινή προσωπικού 94 Χ   

Συνολική βαθμολογία σε μόρια  
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Βαθμός 3 Πολύ αποδεκτό 

Βαθμός 2 Αποδεκτό 

Βαθμός 1 Ανεπιθύμητο Αλλά 

αποδεκτό 

Βαθμός 0 Μη αποδεκτό 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις βαθμίδες ως 

ακολούθως: 

0 = μη αποδεκτό 

1 = ανεπιθύμητο αλλά αποδεκτό 

2 = αποδεκτό 

3 = πολύ αποδεκτό 

 

Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθμολόγηση 

 

-Υποδειγματική εγκατάσταση 

-Εξοπλισμός άρτιος - πρακτική 

εργασίας -Δεν αναμένονται 

σφάλματα -Εντύπωση αρίστη 

-Ικανοποιητική 

εγκατάσταση 

-Ικανοποιητική 

Υγιεινή -Πρακτική 

εργασίας -Σύγχρονος 

εξοπλισμός 

-Εντύπωση καλή - 

λίαν καλή 

-Γενικό επίπεδο 

-Πρακτική εργασίας 

-Εξοπλισμός κλπ. 

αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά δεν 

είναι απειλή για την αξιοπιστία της ποιότητας 

του προϊόντος. 

-Πρακτική εργασίας -Εξοπλισμός κλπ. με σοβαρές 

ατέλειες -Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος 

θα έμπαινε σε αμφισβήτηση. 

 

Η απόδοση του βαθμού 0 (μηδέν) σε μία από τις παραμέτρους κάνει την εγκατάσταση ή 

βιομηχανία μη αποδεκτή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. 

Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους, θα συμπληρώσει το φύλλο επιθεωρήσεως 

Βιομηχανιών - Τροφίμων με την κατάλληλη βαθμολογία, αναλυτικά για κάθε αντικείμενο θέματος. 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 13 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθμό) θα μεταφερθεί 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

αντίστοιχα στο φύλλο βαθμολογήσεως προκειμένου, μετά τον πολλαπλασιασμό τους με τους 

αντίστοιχους συντελεστές, να προκύψει η συνολική βαθμολογία. 

Το βαθμολογικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός βαθμός των 

μορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή μια βιομηχανία είναι τα 650 

μόρια (65%). 

 

 

    

Ακριβές Αντίγραφο Επγος (Ο) Στ. Παπαδόπουλος 

Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης    Ε.Ο.Υ 

             Β.ΕΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

       ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

       Άραξος, 01 Μαρ 21 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΜΕΤΑΠΡΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ___________________________________________________  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _____________________________________________________________  

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _____________________________________________________________  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ _________________________________________________________  

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

α. ______________________________________________________________________________  

β. ______________________________________________________________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ__________________________________________________(ολογράφως) 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

α. (εκδίδουσα αρχή) _____________________________ (Ημερομ. Έκδοσης) ________________  

β. ισχύς άδειας μέχρι _____________________________________________________________  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ 

α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία ______________________________________________________  

β. Αστιατρική Υπηρεσία ___________________________________________________________  

γ. Άλλες αρχές (Δημόσιες - Στρατιωτικές) _____________________________________________  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (3 ή 5 μέλη) 

α.__________________________________________________________________(Πρόεδρος) 

β. _________________________________________________________________________  

γ. _________________________________________________________________________  

δ. _________________________________________________________________________  

ε.______________________________________________________________________(μέλη) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ __________________________________________________________  

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ _______________________________________________________________  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Στην επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά Αξκος Υγειονομικού Κτηνίατρος ή 

Ιατρός-Οδοντίατρος-Φαρμακοποιός-Νοσηλευτής Υγειονολόγος ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, 

εκπρόσωπος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Μονάδος. 
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... ΘΕΜΑΤΑ 
Α/Α

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ 
ΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. Πηγές μολύνσεως έξω 

από τις εγκαταστάσεις. 
Επιθεωρήστε σε μια λογική ακτίνα περίπου 

250 μέτρων από τις κύριες εγκαταστάσεις 

για: 
•Καταστάσεις που δημιουργούν σκόνη 

  

•Βιομηχανίες που μολύνουν   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Μετεωρολογικές καταστάσεις που μολύνουν 

το περιβάλλον 

  

•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Περίφραξη αυλής   

2. Υγιεινή της αυλής της 

εγκατάστασης. 
•Μέγεθος της αυλής   

•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους   

•Λιμνάζοντα νερά   

•Ανοικτές αποχετεύσεις   

•Ακάλυπτα σκουπίδια   

•Καθαριότητα της αυλής   

•Προστασία κατά εντόμων   

•Καταπολέμηση πτηνών   

ΚΤΙΡΙΑ 

3. Δάπεδα, 
Πατώματα και Οροφές 

•Λεία τοιχώματα   

•Ρωγμές   

•Καθαριότητα   

•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και 

απολυμάνσεως 

  

•Προστασία από ιπτάμενα έντομα   

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αυτοματισμός στις πόρτες   

•Μέσα καθαρισμού   

•Χρήση ανεπεξέργαστου αμιάντου   

•Σχετικές επιγραφές και σήματα   

4. Αερισμός •Επάρκεια μηχανικού φυσικού αερισμού   

•Φίλτρα   

•Κλιματισμός   

5. Φωτισμός •Καταλληλότητα φωτισμού   

•Επάρκεια φυσικού φωτισμού   

•Επάρκεια τεχνητού φωτισμού   

   

6. Παροχή νερού •Προέλευση νερού   

•Ποσιμότητα   

•Κρύο νερό   

•Ζεστό νερό   

•Μορφή επεξεργασίας 
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Α/Α ΘΕΜΑΤΑ 
Α/Α

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΒΑΘΜΟ 
ΛΟΓΙΑ 

7. Τουαλέτες •Αριθμός διαθεσίμων - τύποι   

•Δάπεδα - τοιχώματα   

•Στεγνωτήρια χεριών   

•Εξαερισμός   

•Καθρέπτες   

•Φωτισμός   

•Απολύμανση και καθαριότητα   

•Παροχές νερού, επάρκεια, διανομή.   

•Σαπούνι   

•Χαρτί τουαλέτας   

•Επικοινωνία με τους χώρους W.C.   

•Ενδιάμεσος αεριζόμενος χώρος   

•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος   

•Επιγραφές και σήματα   

8. Αποχέτευση 

•Έλεγχος για ανοικτά σημεία στο σύστημα 

αποχέτευσης 

  

•Συνέχεια αποχετεύσεως   

•Επάρκεια λειτουργίας   

•Βιολογικός καθαρισμός   

9. Συχνότητα και επάρκεια 

καθαριότητας και 

απολυμάνσεως 

μηχανημάτων 

•Συχνότητα   

•Αποτελεσματικότητα   

•Μέθοδοι   

   

ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

10. Αποθήκες πρώτων 

υλών 
•Δυνατότητα   

•Δάπεδο -τοιχώματα- οροφές   

•Κοινή αποθήκευση προϊόντων   

•Αερισμός   

•Φωτισμός   

11. Αποθήκες για τα τελικά 

προϊόντα 
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητας και 

απολυμάνσεως 

  

•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών   

•Αποθήκευση   

•Θερμοκρασία   

•Υγρασία   

•Όργανα μέτρησης υγρασίας   

•Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας   

12. Επιθεώρηση των 

πρώτων υλών κατά την 

διάρκεια της παραγωγής 

(αλυσίδα παραγωγής) 

•Συχνότητα   

•Αριθμός δειγμάτων που στέλνονται για 

εργαστηριακή εξέταση 

  

•Είδος εργαστηριακής εξέτασης   
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13. Υγιεινή 
προσωπικού 

•Επάρκεια 
  

•Κατάσταση υγείας προσωπικού   

•Προσωπική υγιεινή   

•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας   

•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού 

εφόσον απαιτείται και συχνότητα 

  

•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών 

πλυσίματος. 

  

•Προστατευτικός ιματισμός.   

•Καθαριότητα ιματισμού.   

•Απολυμαντικά μέσα χειρών   

•Αυτοματισμοί απολυμάνσεως   

 

Καταγράψτε τα προϊόντα που παράγονται: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….................................................................................... 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Ημερομηνία) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο ΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

-Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια, αναγράφεται η λέξη «ουδέν». 

-Ελέγχονται οι παραγωγικές μονάδες που αντιπροσωπεύουν ή προμηθεύονται οι αντιπρόσωποι - 

μεταπωλητές τα αντίστοιχα προϊόντα και επισυνάπτονται τα αναλυτικά φύλλα επιθεώρησής τους, 

όπως καθορίζεται στο παράρτημα «Α», για κάθε παραγωγική μονάδα ξεχωριστά. 

-Οι αντιπρόσωποι - μεταπωλητές θα απορρίπτονται για είδη που παράγουν οι παραγωγικές μονάδες 

που έχουν απορριφθεί.
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   ΤΑ 

ΜΕΛΗ 

 

ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ                                                

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ- ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ - ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Όταν ένα θέμα ελέγχου προβλέπεται να υπάρχει, τότε δίδεται ο Βαθμός 2, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιο 

τελικό αριθμό μονάδων στο φύλλο επιθεώρησης.   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1 
Πηγές μολύνσεως έξω από τις 
εγκαταστάσεις 

15 Χ   

2 Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων 18 Χ   

ΚΤΙΡΙΑ 

3 Δάπεδα - τοιχώματα 22 Χ   

4 Αερισμός 9 Χ   

5 Φωτισμός 9 Χ   

6 Νερό 15 Χ   

7 Τουαλέτες 15 Χ   

8 Αποχέτευση 12 Χ   

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
9 Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος 

και απολυμάνσεως των μηχανημάτων 36 Χ 

  

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

10 Αποθήκες 94 Χ   

11 Υγιεινή προσωπικού 88 Χ   

Συνολική βαθμολογία σε μόρια  
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Βαθμός 3 Πολύ αποδεκτό 

Βαθμός 2 Αποδεκτό 

Βαθμός 1 Ανεπιθύμητο Αλλά 

αποδεκτό 

Βαθμός 0 Μη αποδεκτό 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

Η κλίμακα βαθμολογήσεως για κάθε παράμετρο είναι χωρισμένη σε τέσσερις βαθμίδες ως 

ακολούθως: 

0 = μη αποδεκτό 

1 = ανεπιθύμητο αλλά αποδεκτό 

2 = αποδεκτό 

3 = πολύ αποδεκτό 

Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθμολόγηση 

 

 

-Υποδειγματική εγκατάσταση -Εξοπλισμός άρτιος 

- πρακτική εργασίας -Δεν αναμένονται σφάλματα 

-Εντύπωση αρίστη 

-Ικανοποιητική εγκατάσταση -Ικανοποιητική 

Υγιεινή -Πρακτική εργασίας -Σύγχρονος 

εξοπλισμός -Εντύπωση καλή - λίαν καλή 

-Γενικό επίπεδο -Πρακτική εργασίας -Εξοπλισμός 

κλπ. 

αφήνουν περιθώρια για βελτίωση, αλλά δεν είναι 

απειλή για την αξιοπιστία της ποιότητας του 

προϊόντος. 

-Πρακτική εργασίας -Εξοπλισμός κλπ. με σοβαρές 

ατέλειες -Η αξιοπιστία της ποιότητας του 

προϊόντος θα έμπαινε σε αμφισβήτηση 

. 

 

 

Η απόδοση του βαθμού 0 (μηδέν) σε μία από τις παραμέτρους κάνει την εγκατάσταση ή βιομηχανία μη 

αποδεκτή μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. 

Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους, θα συμπληρώσει το φύλλο επιθεωρήσεως Βιομηχανιών - 

Τροφίμων με την κατάλληλη βαθμολογία, αναλυτικά για κάθε αντικείμενο θέματος. 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 11 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθμό) θα μεταφερθεί αντίστοιχα 

στο φύλλο βαθμολογήσεως προκειμένου, μετά τον πολλαπλασιασμό τους με τους αντίστοιχους 

συντελεστές, να προκύψει η συνολική βαθμολογία. 
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Το βαθμολογικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο υψηλότερος δυνατός βαθμός των μορίων 

να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως αποδεκτή μια βιομηχανία είναι τα 650 μόρια (65%). 

 

Επγος (Ο) Στ. Παπαδόπουλος 

                                                                                                       Ε.Ο.Υ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης  

               Β.ΕΟΥ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   

    ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

Στη Φ.831/2592/Σ.571   ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

               Άραξος, 01 Μαρ 21 

  

                     

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ 

 

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 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: [ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/116 ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΜΑΧΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [79845] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Α/Δ ΑΡΑΞΟΣ ΑΧΑΪΑΣ/ΤΚ 25200] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΣΜΙΑΣ (ΟΑΑΔ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [26930-55041] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [diavgeia116cw@gmail.com] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 03221200-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

01/21] 

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι1: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

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

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

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

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο3: 

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:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

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 άλλους4; 

[] 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) [……] 

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

4
  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5   

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

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

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

οικονομικός φορέας  

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

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 

σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8  9 · 

3. απάτη10 · 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12 · 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 

 
6
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
7
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
που ενσωματώθηκε με 

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

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

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 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.". 
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου 14  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

 
14

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

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
15

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18

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

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

[……] 

 
19

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

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

 
20

  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
21

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

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

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 22 

[……][……][……] 

 
22

  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

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 δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
24: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 
23

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις25  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 
25

  Άρθρο 73 παρ. 5. 
26

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

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
27

  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης 
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 29  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

[] Ναι [] Όχι 

 
28

  Πρβλ άρθρο 48. 
29

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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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;  
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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 ΕΔ, 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 Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβε 

γνώση των διατάξεων που διέπουν τους 

Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου; 

[] 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 

αναφέρονται30, 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 

δωρεάν31 

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): [……]    

                                                                                         
      Επγος (Ο) Στ. Παπαδόπουλος 

                                                        ΕΟΥ  
               
Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 
            Β.ΕΟΥ 

 

 
30

  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
31

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

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν 
λόγω πρόσβαση. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
                                                                                               ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
                                                                                               Άραξος, 01 Μαρ 21 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Επωνυμία Εταιρείας .............................................................................. …………………………………. 

ΑΦΜ………………………………………………………………………….. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:…………………………………………………… 

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσό το οποίο θα παρακρατείτε κατά την 
εξόφληση. 

2. Ο μειοδότης βαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά, έξοδα 
εγκατάστασης και λοιπά έξοδα μέχρι οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των προς προμήθεια υλικών στο χώρο που θα υποδειχθεί στον 
προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

3. Η ισχύ της προσφοράς είναι .............. (....) ημέρες. 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

                                                                               Επγος (Ο) Στ. Παπαδόπουλος 
                                                                                                     Ε.Ο.Υ.                                      
Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 
              Β.Ε.Ο.Υ                          

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
ΝΩΠΑ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»                                                                                          ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571                                                                                   116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

   ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      

    Άραξος, 01 Μαρ 21 

 

                                
 

Τα Νωπά Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι <<Α>> Κατηγορίας κατά προτίμηση 
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της 
κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), 
των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού 
ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 
257543/31.07.03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας 
και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, 
διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της 
Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις (Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και 
Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωροκηπευτικά 
εγχώριας παραγωγής, κατά την εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής 
μέχρι την τελική κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών 
[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης 
Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών]. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Νωπά Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι: 

– φρέσκα 

– ακέραια, 

– υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις που 
τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), 

– καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

– απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην 
εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

– απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

– απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 

– απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, 

– απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 

– απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων όπως 
είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και υδρογονάνθρακες. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  
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– Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι 
καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 

Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει: 

– να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 

– να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού και να 
συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά την 
μεταφορά και αποθήκευση. 

Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, 
καθαρές, απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να εξασφαλίζεται 
η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του 
χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να μην 
είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και 
κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως 
χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται με την 
προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που 
να μην είναι τοξικά. 

Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα με 
ομοιογενές περιεχόμενο και ποτέ χύμα και θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές 
προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 
ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 
προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του ιδίου 
βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά 
με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις ακόλουθες ενδείξεις: 

Α. Ταυτοποίηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του αποστολέα. 

Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται: 

— για όλες τις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον κωδικό του 
συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από επίσημη 
υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή 
ισοδύναμη συντομογραφία), 

— για τις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή που 
είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα από την ένδειξη 
«συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα πρέπει να 
περιέχει και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στον συσκευαστή και/ή στον αποστολέα. Ο 
πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά 
με τη σημασία του κωδικού αυτού. 
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Β. Φύση του προϊόντος — Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν είναι 
ορατό εξωτερικά. 

— Ονομασία της ποικιλίας. 

Γ. Καταγωγή του προϊόντος — Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή 
παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία. 

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά — Ποιοτική Κατηγορία. 

— Μέγεθος εκφραζόμενο ως: 

— Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή — κωδικό(-ούς) μεγέθους που 
ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό 

Ε. Αριθμός παρτίδας 

Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να 
αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της παλέτας. 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

 

2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr. 

3. Singella απουσία στα 25 gr. 

4. E. Coli 0157:Η 7 απουσία στα 25 gr. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Cucumis sativus-Σικυός Τα αγγούρια πρέπει, πλέον των γενικών 
προδιαγραφών ποιότητας, να είναι όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα 
αγγούρια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές 
ζωικών παρασίτων, τρωκτικών και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα αγγούρια πρέπει να έχουν ικανοποιητική 
ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, σχηματισμένα και σχεδόν ίδια. Το 
μέγεθος των προϊόντων πρέπει να έχει μήκος από 20-30 cm και διάμετρο μεταξύ 4 και 
7 cm. Η συσκευασία των αγγουριών είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή 
χαρτοκιβώτια με οπές. Τα αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία 
πού πρέπει να γίνεται με τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά κατά τη 
μεταφορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ουσία ή /και οσμή. 
Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
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προορισμό σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΑΡΟΤΑ Δαύκος (Daucus) της οικογένειας των Σελινοειδών Τα καρότα πρέπει 
να είναι υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη η από 
αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση), να 
είναι καθαρά δηλαδή να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να είναι 
σφικτά, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι 
πρακτικά απαλλαγμένα από ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς οργανισμούς, να 
μη φέρουν γραμμώσεις, να µην έχουν σποροποιηθεί, να µη διακλαδίζονται και να είναι 
απαλλαγμένα από δευτερεύουσες ρίζες, να είναι απαλλαγμένα από μη κανονική 
εξωτερική υγρασία, δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από το πλύσιμο, να είναι 
απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, να είναι ακέραια, φρέσκα, να παρουσιάζουν 
τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το μέγεθος να είναι 15-25 mm κατά διάμετρο ή 
80-120 gr κατά βάρος. Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας ή παρτίδας πρέπει να 
είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο καρότα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, 
ποιότητας, παρουσίασης και μεγέθους. Το ορατό μέρος τον περιεχομένου του μέσου 
συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα 
φύλλα πρέπει να είναι βγαλμένα ή κομμένα κοντά στο λαιμό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. 
Τα καρότα να είναι συσκευασμένα σε νάιλον σακούλες και σε μικρές συσκευασίες των 
10 ή 20 Kgr τοποθετημένα σε πολλαπλά στρώματα, διατεταγμένα μέσα στη 
συσκευασία. Τα καρότα πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 
η κατάλληλη προστασία τους. 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κολοκυνθοειδών(Cucurbitaceae) Τα κολοκυθάκια πρέπει να 
είναι εφοδιασμένα με μίσχο (που είναι δυνατό να έχει υποστεί ελαφρά φθορά) και 
άνθος, να είναι νωπής εμφανίσεως, συνεκτικά, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που 
έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να 
καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση) και απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές. 
Τέλος, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως οι σπόροι να 
έχουν καταστεί συνεκτικοί. Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 
καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα 
προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το μήκος για 
τα κολοκυθάκια να είναι από 50 -100 mm (κολοκυθάκια χονδρά για ειδικές παρασκευές, 
μετά από ειδική παραγγελία της 116 ΠΜ) και το μήκος μετριέται από το σημείο 
συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της στεφάνης του οπώρας. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 
μεταφορά και στη μεταχείριση, ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου 
προορισμού. 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ Βρασική η λαχανώδης ποικ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea) 
Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρέπει να είναι χρώματος λευκού έως μωβ 
αποκλεισμένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών πρέπει να είναι 
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όψεως νωπής, συνεκτικές με τα άνθη σφικτά, απαλλαγμένες από ελαττώματα όπως 
κηλίδες, εξογκώματα φύλλων στο κέντρο και κάθε είδους προσβολές. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένη γεύση ή/και ορμή. Εάν τα προϊόντα παρουσιάζονται «με φύλλα» ή «µε φύλλα 
κομμένα στο στεφάνι», τα φύλλα πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη διάμετρος 
της ισημερινής τομής να είναι περίπου στα 150 mm. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 
μεταφορά και τη μεταχείριση ώστε να φτάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. Επιπλέον, τα 
προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγμένα εντός της συσκευασίας, αλλά οι ανθοφόρες 
κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται από υπερβολικές πιέσεις. 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ κρόμμυον ή Άλλιον το κοινό Οι βολβοί πρέπει να είναι 
σκληροί και αρκετά ξεροί για τη προβλεπόμενη χρήση, οι δύο δε πρώτοι εξωτερικοί 
χιτώνες, καθώς και το στέλεχος, πρέπει να είναι εντελώς αποξηραμένοι. Οι βολβοί 
πρέπει να είναι σφικτοί και ανθεκτικοί, χωρίς φύτρα, απαλλαγμένοι από εξογκώματα 
που έχουν προκληθεί από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά απαλλαγμένοι 
από ριζικό θύσανο. Τα κρεμμύδια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 
καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα 
προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη 
διάμετρος της ισημερινής τομής να 50-70 mm. Τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζουν 
ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και 
στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. 

ΛΑΧΑΝΑ Κράμβη η λαχανώδης Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά, χωρίς 
σκασίματα και χωρίς εκβλαστήματα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται 
τα λάχανα πού φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα οποία 
παραμένουν επί του βλαστού και η τομή πρέπει να είναι λεία. Τα φύλλα των λάχανων 
πρέπει να είναι καλά προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα προστασίας). Τα 
λάχανα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές 
ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με 
επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 
χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. Το κατά μονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000gr. 
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Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τούς σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού. 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ,ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΤΙΔΙΑ ,ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙΑ. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι ακέραια, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή φέρουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά 
και περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε άλλη 
ουσία και απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες, φρέσκα, ουσιαστικά απαλλαγμένα 
από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από 
επιβλαβείς οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης ανάπτυξης, απαλλαγμένα από 
εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση. 

Όσον αφορά τα μαρούλια, επιτρέπεται λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας κατά τη 
διάρκεια της βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκινωπό χρώμα, χωρίς βέβαια να 
αλλάζει σημαντικά η εμφάνιση του προϊόντος. 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τομή πρέπει 
να είναι συμμετρική. 

Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη. Επίσης, η κατάσταση 
και η ανάπτυξη των προϊόντων πρέπει να τους επιτρέπουν να αντέχουν τη μεταφορά 
και τον εν γένει χειρισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισμού. Τα προϊόντα πρέπει να είναι όψεως νωπής, καθαρά και περιποιημένα 
(δηλαδή σχεδόν απαλλαγμένα από φύλλα µε χώμα, ασπρόχωμα ή άµµο και 
ανθοφόρες). Η ανάπτυξή τους πρέπει να είναι κανονική ανάλογα µε την περίοδο 
παραγωγής και εμπορίας, και σε καμία περίπτωση να µην είναι υπερβολικά 
προχωρημένη, να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές 
ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με 
επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 
χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές . Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. Τα κεφαλωτά μαρούλια πρέπει να έχουν μία μόνο καρδιά καλά 
σχηματισμένη. Ωστόσο, τα κεφαλωτά μαρούλια που καλλιεργούνται υπό κάλυψη είναι 
αποδεκτό να έχουν μικρή καρδιά. 

Τα μαρούλια τύπου ρωμάνα πρέπει να έχουν καρδιά, η οποία επιτρέπεται να είναι 
μικρή. 

Το κεντρικό μέρος των κατσαρών αντιδιών και των πλατύφυλλων αντιδιών πρέπει 
να είναι χρώματος κίτρινου. Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στις βάσεις των τελευταίων 
φύλλων και η τομή, κατά την αποστολή, πρέπει να είναι λεία. Τα μαρούλια πρέπει να 
είναι καλά σχηματισμένα, σφικτά, όχι σχισμένα και απαλλαγμένα από ελαττώματα πού 
βλάπτουν την βιωσιμότητά τους. Το κατά μονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι 
κατώτερο των 200 gr και ανώτερο των 350 gr περίπου. 

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγμένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο 
σώμα, κυρίως φύλλα αποκολλημένα από το σώμα του φυτού και τεμάχια στελέχους. 
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ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Solanum melongena Στρύχνον η μελιτζάνα Οι μελιτζάνες πρέπει 
να είναι συνεκτικές, να µην έχουν προσβληθεί από σήψη ή να έχουν υποστεί 
αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλες προς βρώση, να είναι 
εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο (που είναι δυνατό να έχουν υποστεί ελαφρά φθορά), 
να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό (χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους να είναι 
ινώδης ή ξυλώδης, χωρίς οι σπόροι να έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό), να 
είναι νωπής εμφάνισης αλλά απαλλαγμένες από κάθε εξωτερική υγρασία πέραν της 
φυσιολογικής και γενικά κάθε αλλοίωση. Οι μελιτζάνες πρέπει να είναι ολόκληρες, 
ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, 
εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, 
καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, 
χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 
ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, 
μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη 
γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 60 mm. Τα 
προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού. 

Ποικιλίες που θα προσφέρονται είναι: 

1. ΦΛΑΣΚΕΣ ωοειδείς και με μακριούς καρπούς, βάρους 150 περίπου gr, 
χρώματος σκούρου μοβ. 

2. ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Λεωνιδίου (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), με 
μακρύς καρπούς, βάρους 120-150 gr, μωβ χρώματος. 

ΠΑΤΑΤΕΣ Στρύχνον το κονδυλόρριζον, Solanum tuberosum Οι πατάτες πρέπει 
να είναι ολόκληρες ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 
χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Οι πατάτες πρέπει να είναι 
απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση και οσμή. Να είναι σφικτές και συνεκτικές χωρίς 
αλλοιώσεις, απαλλαγμένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες πρακτικά απαλλαγμένες από 
πρασίνισμα (μέχρι το 1/8 της επιφάνειας) που να αφαιρείται με το καθάρισμα και σε 
ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% του συνολικού βάρους της συσκευασίας. Η 
επιδερμίδα να παρουσιάζει λεία και συνεχή υφή ενώ το χρώμα της να είναι κίτρινο. Οι 
πατάτες θα είναι εξωτερικά καθαρισμένες από χώματα. 

Το μέγεθος του κονδύλου να κυμαίνεται από 35 έως 65 mm, (μέτριες) με σχήμα 
στρογγυλό έως μακρόστενο, με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού σε 
ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. 

Το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει πατάτες της ίδιας 
προέλευσης , ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους. Οι πατάτες πρέπει να παρουσιάζουν 
τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό επιδερμίδας. Τα μέσα 
συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία και τον αερισμό του προϊόντος, 
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να είναι καινούργια καθαρά και από υλικό που δεν προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές 
αλλοιώσεις στους κονδύλους. 

Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των 25 Kgr. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 
μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Σύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 είναι υποχρεωτική η σήμανση 
του προϊόντος, επί της συσκευασίας της παραγόμενης στην Ελλάδα ή εισαγόμενης 
από Τρίτες Χώρες και διακινούμενης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
πατάτας, από τον παραγωγό έως και το στάδιο της λιανικής πώλησης. 

Κατά τη διακίνηση πατάτας εμπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα σήμανσης 
υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Κωδικός 
αριθμός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ), 

2. ο αριθμός Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του παραγωγού και του 
συσκευαστή, 

3. το είδος, 

4. η χώρα καταγωγής και η περιοχή, 

5. η ποικιλία, 

6. η ποιοτική κατηγορία, 

7. ο αριθμός παρτίδας (LOT), 

8. το βάρος, και 

9. η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>. 

 

Υπόδειγμα ετικέτας ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 

1. ΕΙΔΟΣ: ΠΑΤΑΤΑ 

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ: ή Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ: 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ: 

5. O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ και Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 

8. ΒΑΡΟΣ: 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ 

Κάθε παραγωγός, διακινητής, συσκευαστής πατάτας, οφείλει να είναι 
εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονομίας. 

Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόμενη από άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να αναγράφουν επί της νέας 
συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα της ετικέτας. 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ Καψικόν (Capsicum) Οι πιπεριές πρέπει να είναι ολόκληρες, φρέσκιες, 
υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις 
που είναι δυνατόν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές, πρακτικά 
απαλλαγμένες από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτυγμένες, χωρίς ελαττώματα που 
οφείλονται στον παγετό, χωρίς τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί, χωρίς εγκαύματα 
από τον ήλιο, με ποδίσκο, απαλλαγμένες από µη κανονική εξωτερική υγρασία, 
απαλλαγμένες από ξένη οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. Πρέπει να είναι σφικτές, να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και τον 
χρωματισμό που είναι κανονικοί για την ποικιλία, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου 
ωριμάνσεως, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από κηλίδες. Ο ποδίσκος μπορεί να έχει 
υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί, εφόσον ο κάλυκας είναι άθικτος. Οι πιπεριές 
πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να 
αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση, και να φθάνουν υπό ικανοποιητικές 
συνθήκες στον τόπο προορισμού. Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να 
είναι ομοιογενές, δηλαδή να περιέχει γλυκές πιπεριές της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή 
εμπορικού τύπου, ποιότητας, μεγέθους και να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο 
ωρίμανσης και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του 
μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές 
πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένο σώμα. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια των 10 Kgr 
περίπου. Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους. 

Προτεινόμενη ποικιλία η πράσινη της Νέας Μαγνησίας με τους γλυκούς και 
σαρκώδεις καρπούς. 

ΣΕΛΙΝΑ Σέλινον το βαρύοσμον, Apium graveolens Τα σέλινα πρέπει να είναι 
ακέραια, επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους, νωπής εμφανίσεως, υγιή, αποκλείονται 
τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις, σε βαθμό 
ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση, χωρίς ζημιές που έχουν υποστεί 
από παγετό, χωρίς κούφια τμήματα, παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες, καθαρά 
χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, πρακτικά χωρίς φθορές που έχουν προκληθεί από 
παράσιτα, πρακτικά χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική εξωτερική υγρασία, δηλαδή 
αρκετά «στεγνά» μετά από το πλύσιμο, χωρίς ξένες οσμές ή/και γεύσεις. Τα σέλινα με 
ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κανονικού σχήματος και χωρίς ίχνη 
ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες νευρώσεις. Οι κύριες νευρώσεις δεν 
πρέπει να είναι ούτε τσακισμένες ούτε ινώδεις, να µην έχουν συνθλιβεί ή σκάσει. Η 
κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένη και να μη υπερβαίνει τα 5 cm μήκους. Τα 
σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη, λαμβάνοντας 
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υπόψη την περίοδο παραγωγής και η κατάστασή τους να είναι τέτοια ώστε να τους 
επιτρέπει να αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως και να φθάσουν 
στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου 
πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει αποκλειστικά σέλινα με ραβδώσεις της 
αυτής καταγωγής, ποιότητας, χρώματος και μεγέθους. Το διακρινόμενο τμήμα του 
περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η 
παρουσίαση του σέλινου να γίνεται με δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας και ο αριθμός 
των τεμαχίων που τις απαρτίζουν πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα σέλινα 
µε ραβδώσεις πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής 
προστασία του προϊόντος. 

ΣΚΟΡΔΑ Allium sativum, Άλλιον το ήμερον) Τα σκόρδα πρέπει να είναι 
ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα µε επαρκή ανάπτυξη, 
περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή, Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα σκόρδα 
πρέπει να είναι χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής 
τομής να είναι 30 mm. Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει να συσκευάζονται σε πλεξίδες των 
24 βολβών (ξερά σκόρδα) και πρέπει να είναι πλεγμένα με τον ίδιο τούς βλαστό και 
δεμένα με σπάγκο ή και σε μικρότερη συσκευασία. Η κοπή δε των βλαστών πρέπει να 
είναι καθαρή. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια 
που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν 
στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ Στρύχνον το λυκοπερσικόν Οι τομάτες πρέπει να είναι του 
εμπορικού τύπου ¨στρογγυλές΄΄ νωπές, να μην έχουν σαπίσει ή υποστεί άλλες 
αλλοιώσεις τέτοιες που να τις καθιστούν ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι 
επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγμένες από μη επουλωμένα σπασίματα και από εμφανείς 
πράσινους χρωματισμούς στη ζώνη που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου. Οι τομάτες 
πρέπει να είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες, με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 
χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση 
ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Ο καρπός, να είναι σφαιρικός ή 
μακρόστενος, εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και να έχει έντονο κόκκινο χρώμα 
απαλλαγμένος από σκασίματα. Το μέγεθος της διαμέτρου της ισημερινής τομής να 
είναι 30 – 40 mm Κωδικών 3 και 4, βάρους 150-210 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα 
προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εμπορικές απαιτήσεις τού τόπου προορισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η τοποθέτηση 
σφραγίδας ή ετικέτας πάνω στις ίδιες τις τομάτες. 
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ΜΥΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ΔΥΟΣΜΟ). Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
ακέραια, υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 
αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά και περιποιημένα, 
δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και 
απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες, φρέσκα, ουσιαστικά απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς οργανισμούς, ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται 
από επιβλαβείς οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης ανάπτυξης, απαλλαγμένα 
από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη 
γεύση. 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τομή πρέπει 
να είναι συμμετρική. 

Μαϊντανός δέμα 350γρ, φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

Δυόσμος φρέσκος, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

Άνηθος φρέσκος, δέμα 450γρ, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά πράσινα, φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε δέμα 
των 1000 gr. 

ΠΡΑΣΑ Πράσο φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΟΡΤΑ φρέσκα, καθαρισμένα. 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Παντζάρια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

ΣΠΑΝΑΚΙ Σπανάκι φρέσκο. αρίστης ποιότητας, καθαρισμένο ώριμο και πράσινο. 

. 
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ΦΡΟΥΤΑ: 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Actinidia chinensis Planch. Τα ακτινίδια πρέπει να είναι ακέραια (αλλά 
χωρίς ποδίσκο), υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 
αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), καθαρά, ουσιαστικά 
απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς 
οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα, αρκετά συνεκτικά (ούτε μαλακά, ούτε 
μαραμένα, ούτε υδαρή), καλά σχηματισμένα, αποκλείονται οι διπλοί ή πολλαπλοί 
καρποί, απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη 
οσμή και/ή ξένη γεύση. 

Τα ακτινίδια πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια 
κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να φθάνουν σε 
ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

Τα ακτινίδια πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και σε ικανοποιητικό στάδιο 
ωρίμασης. 

Οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθμό ωρίμασης 
τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 % μέσης περιεκτικότητας σε ξηρή ουσία. 

Τα ακτινίδια πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν τα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας. Πρέπει να είναι σφριγηλά και η σάρκα τους πρέπει να είναι τελείως υγιής. 

Οι καρποί μπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, 
με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη 
διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

Ελαφρό ελάττωμα σχήματος (αλλά χωρίς εξογκώματα και δυσμορφίες), ελαφρά 
ελαττώματα χρωματισμού, ελαφρά ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότι η ολική 
επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει 1 cm, μικρό «στίγμα του Hayward» που εμφανίζει μια 
επιμήκη γραμμή και δεν προεξέχει. 

Η αναλογία της ελάχιστης διαμέτρου προς τη μέγιστη διάμετρο του καρπού 
μετρούμενη στην ισημερινή τομή πρέπει να είναι 0,7 cm ή μεγαλύτερη. 

Το ελάχιστο βάρος να είναι 70 gr περίπου. 

ΑΧΛΑΔΙΑ Απία (Pyrus) Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς με το χέρι 
και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία 
φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε 
άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου 
της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το 
περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενές. Η σάρκα 
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πρέπει να είναι απολύτως υγιής. Το μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της 
ισημερινής τομής ή από το βάρος. 

Το ελάχιστο μέγεθος είναι: 

α) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει διαμέτρου: 

Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 55 mm. 

Λοιπές ποικιλίες 50 mm. 

β) Για τους καρπούς που ταξινομούνται κατά μέγεθος βάσει βάρους: 

Μεγαλόκαρπες ποικιλίες 110 g. 

Λοιπές ποικιλίες 100 g. 

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν 
τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατηρησιμότητά του και την 
παρουσίασή του στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, 

— πολύ ελαφρά τραχείς σκωριόχροους χρωματισμούς, 

—ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

— τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, 

— το 1 cm2 συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του 
φουζικλαδίου (Venturia pirina και V. inaequalis) της οποίας η συνολική επιφάνεια δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 cm2 

— ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 cm2 συνολικής επιφάνειας. 

Ο ποδίσκος μπορεί να είναι ελαφρά κατεστραμμένος. 

Τα αχλάδια δεν πρέπει να παρουσιάζουν λιθίαση. 

Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών 
του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και 
να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 
ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και 
στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. 
Επιπλέον, τα φρούτα, αν είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ’ ανώτατο 
όριο, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα τέτοια 
ώστε να µην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου 
στρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

Προτεινόμενες ποικιλίες Κρυστάλλι και Βουτυράτη. 
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ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να 
έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας, φυσιολογική (άνευ 
τεχνητών τρόπων) σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα 
πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά με το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η 
σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, 
περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. 

Τα καρπούζια πρέπει να είναι Α κατηγορίας και να έχουν τα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας. 

Το μήκος του μίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Γενικά, πρέπει 
να είναι καλής ποιότητας ώριμα με έντονο κόκκινο εσωτερικό χρωματισμό. Τα 
καρπούζια ανά τεμάχιο να είναι βάρους 6-10 Kgr. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των 
ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια 
ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά 
και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση 
και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΕΡΑΣΙΑ Τα κεράσια πρέπει να είναι ολόκληρα, φρέσκα στην όψη, υγιή, 
αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που 
να τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, κρουστά (ανάλογα µε την ποικιλία), 
καθαρά, σχεδόν απαλλαγμένα από εμφανείς ξένες ουσίες, πρακτικά απαλλαγμένα από 
παράσιτα, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και 
γεύση, πρέπει να φέρουν τον ποδίσκο τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένα και να έχουν επαρκή ωριμότητα. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των 
κερασιών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπεται να αντέχουν στη 
μεταφορά και στη μεταχείριση, και να φθάσουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισμού. Τα κεράσια που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από εγκαύματα, σχισμές, μώλωπες ή 
ελαττώματα που προκαλούνται από χαλάζι. Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από 
τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής. Τα κεράσια πρέπει να έχουν ελάχιστο 
μέγεθος 12 mm. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και να 
περιέχει µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής, ποικιλίας και ποιότητας. Το μέγεθος των 
καρπών πρέπει να είναι ως επί το πλείστον ομοιογενές. Το εμφανές τμήμα του 
περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα 
κεράσια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
προστασία του προϊόντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του δέματος 
πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που να µην προκαλεί στα προϊόντα 
εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή 
σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι τη 
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εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει µε μελάνη ή µε κόλλα που δεν είναι τοξικά. 
Τα δέματα δεν πρέπει να περιέχουν ξένα σώματα. 

ΜΗΛΑ Μηλέα η ήμερος, Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι 
και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί 
προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει 
υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 
καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα 
προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, 
πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Η διάμετρος της ισημερινής τομής καθορίζεται σε 
70-85 mm (μεγέθη 70-75, 75-85) και βάρους 170-220 gr περίπου. Το εμφανές μέρος 
του περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τους 
ομοιογενές. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών 
του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και 
να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια 
ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτοια πού να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά 
και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση 
και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. 

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά. 

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν βλάπτουν 
τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη διατηρησιμότητα του και την 
παρουσίασή του στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, — ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν το 1 
cm2 της συνολικής επιφάνειας και οι οποίοι δεν είναι αποχρωματισμένοι, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

— τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, — το 1 cm της συνολικής 
επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του φουζικλαδίου (Venturia 
inaequalis) της οποίας η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 cm2, — 
πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως: 

— καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται να υπερβαίνουν ελαφρώς την κοιλότητα του 
ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού αλλά δεν δύνανται να είναι 
τραχιές, και/ή 
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— λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/5 της συνολικής επιφάνειας 
του καρπού και δεν έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό χρωματισμό του καρπού, 
και/ή 

— έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 της συνολικής επιφάνειας του 
καρπού, ενώ η λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση και η έντονη σκωριόχρωση μαζί δεν 
δύνανται να υπερβαίνουν το 1/5 κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής επιφάνειας του 
καρπού. 

Ο ποδίσκος μπορεί να λείπει, με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι καθαρός και 
δεν έχει υποστεί φθορά ο προσκείμενος φλοιός. 

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ’ 
ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά υποστηρίγματα 
τέτοια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου 
στρώματος, και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ Οι μπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να είναι 
ολόκληρες, να είναι σφριγηλές, να είναι υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 
προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες, να 
είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες 
από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο, μη προσβεβλημένο από μύκητες 
και µη αφυδατωμένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος, να έχει ομαλή διάπλαση και 
καμπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες, να μην 
έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές 
συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη 
γεύση. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν την 
αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο 
προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος 
βαθμός ωρίμανσης μετά τη φυσική τους ωρίμανση. Το μέγεθος καθορίζεται με βάσει 
του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο 
προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του πάχους μιας εγκάρσιας τομής του 
καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη 
άξονα. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός να είναι αντιστοίχως σε 14 cm και 27 
mm. Το μέσο βάρος όλης της παραγγελθείσας ποσότητας δεν πρέπει να είναι πάνω 
από 200γρ ανά τεμάχιο. Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και 
να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου 
και ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικό τον συνόλου. 

ΠΕΠΟΝΙΑ Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήμα και χρώμα χαρακτηριστικό της 
ποικιλίας (γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωματισμός τον φλοιού στα σημείο όπου ο 
καρπός βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης) και να είναι 
νωπής εμφάνισης. Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκασίματα και μώλωπες 
(ελαφριές ρωγμές γύρω από το ποδίσκο, μήκους μικρότερου των 2 mm που όμως δεν 
αγγίζουν τη σάρκα). Το μήκος του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν στις ποικιλίες 
που δεν αποσπώνται τη στιγμή της ωρίμανσης δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm. Οι τύποι 
πεπονιών που προτείνονται είναι: Ελληνικά τύπου Αργούς, Αμερικάνικου τύπου, 
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στρογγυλά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα 
από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και 
κάθε άλλα ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό 
ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να 
είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να 
είναι μεταξύ τους ομοιογενή. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει 
την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και 
φυσιολογικών λειτουργιών του Κάθε μέσο συσκευασίας μέσα στο οποίο διακινούνται 
θα είναι υποχρεωτικά χαρτοκιβώτιο το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από κάθε ξένο 
σώμα. 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ. Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται στις κατωτέρω 
ποικιλίες καρπών που κατατάσσονται στο είδος των «εσπεριδοειδών» : 

— λεμόνια του είδους Citrus limon (L.), 

— μανταρίνια (Citrus reticulata Blanco), κλημεντινών (Citrus clementina, κοινών 
μανταρινιών (Citrus deliciosa Ten.), 

— πορτοκάλια του είδους Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις Τα εσπεριδοειδή όλων των κατηγοριών πρέπει να είναι: 

ακέραια, απαλλαγμένα από μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς που έχουν 
επουλωθεί, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή 
αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, ουσιαστικά 
απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς 
οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα, απαλλαγμένα από σημάδια ξήρανσης και 
αφυδάτωσης, απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από χαμηλές 
θερμοκρασίες ή παγετό, απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 
απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση. 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια 
κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να φθάνουν σε 
ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

Β. Απαιτήσεις ωρίμασης Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε κατάλληλο 
στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων όσον 
αφορά την ποικιλία, την περίοδο συλλογής και τη ζώνη παραγωγής. 

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους που 
αναφέρονται για κάθε κατωτέρω είδος: 

— ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, 

— ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 
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— χρωματισμό. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε κατά το πέρας της 
κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, 
τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΑ 20 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Επιτρέπονται καρποί με πράσινο 
χρώμα (εάν δεν είναι σκούρο), υπό τον όρο ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό. 

Κλημεντίνες, 40 7,0:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας κατά το ένα τρίτο 
τουλάχιστον της επιφάνειας του καρπού. 

άλλες ποικιλίες μανταρινιών 33 6,5:1 

Πορτοκάλια σαγκουίνια 30 6,5:1 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Ωστόσο, 
επιτρέπονται καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός 
δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού και ότι πληρούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό. Επιτρέπονται τα 
πορτοκάλια που παράγονται σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική 
υγρασία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού και έχουν πράσινο χρώμα που 
υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού, υπό τον όρο ότι 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό 

Ομάδα των ναβελίνων 33 6,5:1 

Λοιπές ποικιλίες 35 6,5:1 

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ωρίμασης μπορούν να 
υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνον εφόσον 
δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Γ. Ταξινόμηση: Τα εσπεριδοειδή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να 
παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και/ή του εμπορικού τύπου. 

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με 
την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη 
διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ηλιακών 
εγκαυμάτων, 

— ελαφρά εξελισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζουν τη 
σάρκα, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται κατά τον σχηματισμό του καρπού, 
όπως αργυρόχροες επιστρώσεις, σκωριόχρωμες κηλίδες ή φθορές από επιβλαβείς 
οργανισμούς, 

— ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί και οφείλονται σε μηχανικά αίτια, όπως 
προσβολή από χαλάζι, τριβή ή κτυπήματα από τον εν γένει χειρισμό τους, 

— ελαφρά και μερική αποκόλληση του φλοιού (ή της εξωτερικής επιδερμίδας) για 
όλους τους καρπούς της ομάδας των μανταρινιών. 
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Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι 
καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές 
αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν 
εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση 
της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι τέτοιες 
ώστε, όταν αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε αλλοιώσεις στον 
φλοιό. 

Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγμένοι πρέπει να χρησιμοποιείται λεπτό, στεγνό, 
καινούριο και άοσμο χαρτί. 

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που ενδέχεται να μεταβάλει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή και τη γεύση τους. 

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. Επιτρέπεται, 
ωστόσο, μία παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα βραχύ (μη ξυλώδη) κλώνο με πράσινα 
φύλλα προσκολλημένο στον καρπό. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA Citrus sinensis, MANTAΡINIA Citrus clementine. Οι καρποί 
πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς και δεν πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη 
εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή 
μώλωπες οι οποίες έχουν επουλωθεί. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί 
προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει 
υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα, µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα 
από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και 
κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό 
ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να 
είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας. O χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε κατά το πέρας της κανονικής 
ανάπτυξης του να αποκτήσουν, στον τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της 
ποικιλίας. Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής για τα πορτοκάλια να 
είναι 70mm, το μέγιστο 90 mm και βάρους περίπου 190-250 gr για τα μανταρίνια, το 
ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι 35 mm, το δε μέγιστο 50 
mm. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών 
του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και 
να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις. Οι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική 
ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρέπει να 
παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά μέσα 
συσκευασίας. Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 
πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενές. 
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ΛΕΜΟΝΙΑ Κιτρέα η λεμονέα Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς δεν 
πρέπει να παρουσιάζουν έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό 
καθώς και εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίοι έχουν επουλωθεί. Τα λεμόνια 
πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς 
εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Να έχουν σχήμα ωοειδές με τις άκρες τους μυτερές να 
είναι ώριμα, χυμώδη, με έντονο κίτρινο χρώμα και οι καρποί να έχουν φτάσει σε 
κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής. Το ελάχιστο μέγεθος 
διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι σε 45 mm και το μέγιστο 67mm. Επιπλέον, οι 
καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε 
κλειστά ή ανοικτά μέσα συσκευασίας. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ – ΒΕΡΥΚΟΚΑ Τα φρούτα πρέπει να έχουν 
συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει 
να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 
καλά σχηματισμένα, µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 
επεξεργασίας και κάθε άλλο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις 
από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας. 

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά. 

Ο φλοιός μπορεί, ωστόσο, να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με την 
προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα 
και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, 

— ελαφρά σημάδια από πίεση τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm2 της συνολικής 
επιφάνειας, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

— 1,5 cm2 μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ Τα σταφύλια και οι ρώγες πρέπει να είναι υγιή, εξαιρούνται τα 
προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις ώστε 
να είναι ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, 
πρακτικά απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων ή ασθένειες, χωρίς εμφανή ίχνη 
μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, χωρίς ξένη οσμή ή/και γεύση. 
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Επιπλέον, οι ρώγες πρέπει να είναι ολόκληρες, καλοσχηματισμένες, κανονικά 
αναπτυγμένες. Τα σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Η σταφυλή πρέπει να 
είναι επαρκώς αναπτυγμένη και ώριμη. Η ανάπτυξη και η κατάσταση της σταφυλής 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να αντέχει στη μεταφορά και τη μετακίνηση και 
να φθάνει στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Τα επιτραπέζια 
σταφύλια πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το 
τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και χρωματισμό της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της 
περιοχής παραγωγής. Οι ρώγες πρέπει να είναι συνεκτικές, καλά προσφυόµενες και 
στο μεγαλύτερο δυνατά βαθμό κολλημένες στον μίσχος τους. Το μέγεθος των 
σταφυλιών να είναι ελάχιστο βάρος κατά σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το 
περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει µόνο σταφύλια 
της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, κατηγορίας και του ίδιου βαθμού ωριμότητας. Τα 
επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής 
προστασία του προϊόντος. 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ Fragaria L. Οι φράουλες πρέπει να είναι ακέραιες, χωρίς κτυπήματα, 
υγιείς αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 
καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές, ουσιαστικά απαλλαγμένες από κάθε 
ορατή ξένη ύλη, φρέσκες. 

Οι φράουλες πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένες και σε ικανοποιητικό στάδιο 
ωρίμασης. Οι φράουλες πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε 
τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να 
φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

Οι φράουλες πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά της  

Οι φράουλες πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι 
καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές 
αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν 
εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση 
της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 

ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη και μεγέθη των οπωροκηπευτικών 
έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται στην 
116 ΠΜ προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των σιτιζομένων. 

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων/διαθεσιμότητας, δύναται 
να γίνει προμήθεια και άλλων τύπων λαχανικών και φρούτων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος 
και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του διαχειριστή, όπως 
επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 
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Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική 
παραγγελία, η οποία θα δίδεται 12 έως ή 24 ώρες πριν την παράδοση, ανάλογα 
με την διατηρησιμότητα του τροφίμου.  

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνεται στο Σμ. Τροφοδοσίας της 116 ΠΜ κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 08:00 έως 13:00. 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1) Κ.Τ.Π .(Άρθρο 119) και οι παραπομπές αυτού. 
2) Αγορανομική Διάταξη 14/89 . 
3) Οδηγία 2000/13/Ε.Κ. και του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων και τις όποιες τροποποιήσεις 
αυτής από τις Οδηγίες 2007/68/ΕΚ, 2008/5 E.K, 2005/26 E.K,2001/101/ Ε.Κ της Επιτροπής, 2002/86/ 
Ε.Κ της Επιτροπής και της Οδηγίας 2003/89/Ε.Κ του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/13/Ε.Κ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 
4) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και Διατάξεις (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), 
5) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2200/96 και 1148/01. 
6) Π.∆.365/2002. 
7) ΚΥΑ 257543/31/07/03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και 
επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται 
στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήματα των χωρών της Ε.Ε,ΦΕΚ 62 της 12-03-74. 
8) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 466/2001 θέτοντας τα ανώτατα όρια για συγκεκριμένους ρυπαντές και τις όποιες 
τροποποιήσεις αυτού. 
9) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (περί καθορισμού των γενικών αρχών και απαιτήσεων της Νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, των γενικών διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων. 
10) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1829/2003 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα. 
11) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 (εφαρμογή του άρθρου 18 ) για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όπως 
και η εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π παράγρ. 13 περί ενδείξεως αναγνώρισης παρτίδας προϊόντος 
και της οδηγίας 92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για την γενική ασφάλεια των τροφίμων. 
12) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
13) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004- Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων- προς αντικατάσταση της 93/43 οδηγίας 
(ΕΟΚ). 
14) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου των τροφίμων. 
15) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1935/2004 του Ευρωπαïκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά 
και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 
80/590/ ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ. 
16) Κ.Υ.Α 15523/31-08-2006 Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κανονισμών 
Καν.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
17) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1924/2006 σχετικά με τους Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγείας που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα. 
18) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και 
αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. 
19) Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 
πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη 
διατροφή και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί (94/34/ΕΚ, 292/97) . 
20) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2073/2005 και 1441/2007 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων. 
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21) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(«Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») . 
22) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 
23) Οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για 
τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών και τις όποιες τροποποιήσεις αυτής. 
24) Οδηγία 89/107/ΕΟΚ. σχετικά με τα πρόσθετα των τροφίμων και όπως έχει αυτή τροποποιηθεί. 
25) Υ2 2600/2001 (Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης) και Φ.ΕΚ Β΄ 630/2007. 
26) ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ1219β/4.10.2000) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ 
και τον Κανονισμό 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
27) ΚΑΝΟΝΙΣΟΣ 852/2004. 
28) ΚΥΑ 15523/8-2006 Κωδικός Αριθμός Έγκρισης των ψυκτικών Εγκαταστάσεών. 
29) ΚΥΑ 15523/31-08-2006 άρθρο 4 και 5, και άρθρου 6 του Καν. 852/2004 περί αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων και έγκρισης αυτών. 
30) ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) του 1148/2001 της 
Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται 
στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών. 
31) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. 
32) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις 
μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις 
κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας. 
33) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. 
34) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς 
των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»                                                                                             ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571                                                                                      116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

       ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      
       Άραξος, 01 Μαρ 21 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

Π Ε Ρ Ι Ε X Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ   01/21 
 

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 1ο: Γενικοί Όροι 

 
Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 2ο: Περιγραφή – Τιμή  Αντικειμένου – Κρατήσεις 
Άρθρο 3ο: Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
Άρθρο 4ο: Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου 
Άρθρο 5ο: Κυρώσεις-Εκπρόθεσμη Φόρτωση-Παράδοση 
Άρθρο 6ο: Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση 
Άρθρο 7ο: Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
Άρθρο 8ο: Εγγυοδοσία 

 
Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Άρθρο 9ο: Παράδοση – Παραλαβή 
Άρθρο 10ο: Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου 
Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

 
Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 12ο: Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης 
Άρθρο 13ο: Αναπροσαρμογή Τιμών 
Άρθρο 14ο: Ολοκλήρωση Σύμβασης 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ   
116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

ΤΗΛ. : 2693055040-5041  

FAX : 2693055049 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 01/21 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : …………….. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Στον Άραξο σήμερα …………………………………2021 στην Μονάδα 116 Πτέρυγα 

Μάχης οι υπογεγραμμένοι : ………………………………………….. , Δκτής της 

116ΠΜ, ως εκπρόσωπος της ΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 

………………………………. Κατακυρωτική Απόφαση του διαγωνισμού για την 

Νωπών Οπωροκηπευτικών και η εταιρεία ……………………………………….. 

ΑΦΜ ……………………….. που εκπροσωπείται από τον 

…………………………….., με Α.Δ.Τ. …………….., Οδός ……………………………, 

Τ.Κ ……………., Τηλ ………………………………, συμφώνησαν και 

συναποδεχθήκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του 

την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής "Προμηθευτή” των ειδών όπως 

αναφέρονται λεπτομερώς στα άρθρα δύο (2) και εννέα (9) της σύμβασης. 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι 

Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 

 

1. 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 Δικαίου. 
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2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων 
των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με 
τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής 
έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που 
αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως 
Δημοσίων εσόδων. 

3. Η Υπηρεσία 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. 

4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4270/14, 
συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 

5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον 
προμηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων 
που παρέδωσε. 

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι 

Άρθρο 2Ο 
Περιγραφή - Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 

1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την περιοδική 
προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκών της 116ΠΜ και του 
Εργ. ΜΜ&ΕΕ Αράξου, ως εξής: 

 

2. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται παρακράτηση Φόρου 
Εισοδήματος 4% για την προμήθεια, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του 
αντικειμένου καθώς επίσης και κράτηση 0,13468% υπέρ Α.Ε.Π.Π. & Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/19 που τροποποιεί το 7ο εδάφιο της παρ.3 
του άρθρου 4 του Ν.4013/11, η οποία θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ στο πρώτο 
τιμολόγιο. 

3. Η παρούσα σύμβαση είναι χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, από 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ                   

(επί τιμών του Δελτίου 
Μέσης Λιανικής Τιμής της 

Π.Ε Αχαΐας ) 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. 
ΝΩΠΑ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
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την ημερομηνία υπογραφής της, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης. 

4. Η σύμβαση θα λυθεί αυτοδικαίως, σε περίπτωση που κατά τη διάρκειά 
της υπογραφεί σύμβαση προμήθειας νωπών οπωροκηπευτικών από 
προϊστάμενο κλιμάκιο Διοίκησης, που θα συμπεριλαμβάνει και τις απαιτήσεις 
της Μονάδας. 

5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), όπως και όπου τούτος 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1642/86 (όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.2859/00) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και διαταγές των αρμοδίων 
φορέων, βαρύνει την Υπηρεσία. 

6. Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με : 

α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Μονάδας (Λέσχη 
Αξκων, διαχείριση τροφοδοσίας κλπ.). 

β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων 
του κλπ. 

γ. Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προμήθεια 
ειδών όταν αυτοί πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα ή, αθροιστικά, 
μέχρι δώδεκα (12) ελέγχους κατ’ έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, το κόστος 
θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

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

Άρθρο 3ο 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται, την ώρα της παράδοσης 
των ειδών, από τα αρμόδια όργανα της 116ΠΜ, μετά την έκδοση 
τιμολογίου-δελτίου αποστολής. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται 
να προσκομίζει φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από την 
116ΠΜ ή από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης και ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ 
εντός των χρονικών ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας. 

2. Η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
αποτελεί λόγο λύσεως της σύμβασης. 

3. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα 
(30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το 
πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 
του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο 
που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. 
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4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
Ν.4412/16. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συμβατικού υλικού με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας κλπ). 

5. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, ο 
οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, με συντελεστή 4%. 

Άρθρο 4ο 
Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου 

 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά προϊόντα μέσα στο συμβατικό χρόνο 
ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται 
έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α. Προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε 
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή 
είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.4412/16. Κάθε άμεση ή 
έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός 
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 
προμήθεια ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά 
την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. 

β. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α). 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το 
σύνολο των προμηθειών των φορέων , που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν.4270/14. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται 
μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 5% της αξίας 
των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να 
παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα  στο Ν.4412/16. 
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2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε, με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών σε βάρος εκπτώτου 
προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος 
του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 

 

Άρθρο 5ο 
Κυρώσεις νια Εκπρόθεσμη Φόρτωση – Παράδοση 
 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύμβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης 
παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων: 

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μίας 
(1) ημέρας, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 
μία (1) έως δύο (2) ημέρες, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

(3) Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, ποσοστό 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί 
της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων προϊόντων, χωρίς τον 
Φ.Π.Α. 

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 εισηγηθεί προς την Προϊστάμενη Αρχή, την κήρυξη του 
προμηθευτή ως έκπτωτου. 

γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης 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, καθώς και τα ελεγχόμενα αντικείμενα επιθεώρησης των Προσθηκών 
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«1» και «2 » του Παραρτήματος «Β» της παρούσας σύμβασης: 

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.500 €. 

(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.000 €. 

(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 2.500 €. 

(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση. 

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και ενέχουν 
σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση): 

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € και 
έγγραφη ενημέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια 
Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. 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 είτε από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο 
διαγωνισμό 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. 

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

3. 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. 

4. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των 
προβληματικών ειδών. 

5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός 
χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με τον 
εκάστοτε προμηθευτή. 

6. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή. σύμφωνα με τη διαδικασία και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 205 του Ν.4412/16. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει ο έχων την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση 
δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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7. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή 
εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται 
στον προμηθευτή με τις πληρωμές του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της 
προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 

8. Τέλος, όταν ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται 
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17 των γενικών 
όρων, κυρώσεις. 

9. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ 
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα προϊόντα μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά 
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής 
τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο 
χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα προϊόντα, ο εις 
βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση 
του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

10. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης 
φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης των προϊόντων, με απόφαση του 
Έχων την Οικονομική Εξουσία (Ε.Ο.Ε.), ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται 
ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

11. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να 
λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με 
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

12. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 6ο 
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των προϊόντων, με απόφαση ΕΟΕ, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, 
όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση 
που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα προϊόντα 
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που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή των απορριφθέντων 
προϊόντων. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, 
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής 
αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα προϊόντα δεν 
επιστρέφονται, πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των προϊόντων και των 
υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα 
απορριφθέντα προϊόντα πριν την παραλαβή των νέων προϊόντων για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το 
παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 
παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα προϊόντα, 
πέραν του προστίμου, τα προϊόντα εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την 
κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

2. Η επιστροφή των προϊόντων, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί 
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που 
θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή 
της, με απόφαση του ΕΟΕ με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 
2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

3. Με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου , μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των προϊόντων 
που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο 
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο 7ο 
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 

1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 

α. Το προϊόν δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο 
του προμηθευτή. 

(3) Πλημμύρα. 

(4) Σεισμός. 

(5) Πόλεμος. 

(6) Διακοπή 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 
χορηγητή - προμηθευτή ή τον υποπρομηθευτή του. 

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

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

Άρθρο 8ο 

Εγγυοδοσία 

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

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο 

Ο Ρ Ο Ι   Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ - Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 

Άρθρο 9ο 
Παράδοση – Παραλαβή 

 
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στη Λέσχη Αξιωματικών και 

στη Διαχείριση Τροφοδοσίας της Μονάδας καθημερινά. Ως επιθυμητός χρόνος 
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους, 
ορίζεται η επόμενη από την τοποθέτηση έγγραφης ή τηλεφωνικής παραγγελίας 
από τα αρμόδια όργανα της Μονάδος. Ως ώρες παράδοσης-παραλαβής 
ορίζονται οι 08:00-13:00 για τις καθημερινές και 09:00-11:00 για αργίες, εορτές 
και Σαββατοκύριακα, όταν απαιτείται. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται το υπόψη 
πρόγραμμα παράδοσης-παραλαβής, να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής 
συνεννόησης και σύμφωνης γνώμης των δύο πλευρών. 

2. Η συσκευασία των προς παράδοση προϊόντων θα είναι όπως του 
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εμπορίου και πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη 
χρηματική επιβάρυνση, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται, τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις : 

α. Επωνυμία του προμηθευτή. 

β. Είδος και ποσότητα του προϊόντος. 

γ. Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) μικτό βάρος του. 

δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος. 

3. Για όσα προϊόντα δεν είναι τυποποιημένα ή δεν τυλίγονται, θα 
ακολουθείται η παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας - μεταφοράς- 
διάθεσης: 

Η μεταφορά τους θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου 
που προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά τροφίμων. Θα είναι 
συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν 
πρόσφατη επένδυση από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυμμα 
ώστε να προστατεύονται από ρυπάνσεις, αλλοιώσεις και μολύνσεις. Τα είδη θα 
τοποθετούνται και θα μεταφέρονται, σε μια στρώση, απαγορευμένης της 
μεταφοράς τους με «χύδην» μορφή. 

4. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των 
προϊόντων στη Μονάδα, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων με 
την απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που 
μεταφέρουν. Ακόμη, 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 σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου). 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα 
αλλοιωμένα είδη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε περίπτωση άρνησής 
του, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή για την 
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (που 
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, με συμμετοχή υποχρεωτικά, του Ιατρού της 
Μονάδας), δύναται να προβαίνει στους προβλεπόμενους από τις Προσθήκες 
«1» και «2» των ειδικών όρων διενέργειας του διαγωνισμού (Παράρτημα «Β» της 
παρούσας σύμβασης), ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ο 
προμηθευτής συγκεντρώνει βαθμολογία άνω των 650 μορίων. Στην περίπτωση 
που ο προμηθευτής δε συγκεντρώνει την ανωτέρω βαθμολογία, η Μονάδα, 
εκτός από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

7. Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της και παρουσία του προμηθευτή ή 
του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση 
ειδών τα οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο 
Χημείο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω 
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ελέγχους : 

α. Μικροβιολογικό. 

β. Χημική Ανάλυση. 

γ. Ιστολογική Εξέταση. 

8. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και 
το κόστος τους θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επίσης, τον προμηθευτή θα 
βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα 
πραγματοποιούνται μέχρι μία φορά το μήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν 
επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία. 

9. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 

10. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με κατάλληλα μέσα και έξοδα 
του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα και η 
παραλαβή τους θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα (Συσσιτιάρχης ή διαχειριστής 
του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκων της ΜΕΕΠ), παρουσία Ιατρού 
ή Κτηνιάτρου της Μονάδας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και 
να αντικαθιστά τα αλλοιωμένα είδη. 

11. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε 
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ μετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή 
ή απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου κλπ). 
Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της 
απαιτούμενης από το Ν.4412/16 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 Διοικητή. 

Άρθρο 10ο 
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου 

 

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 Δημόσιο 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 11ο 
Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

 

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

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

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

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. Δεν 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 προκληθεί 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. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η Μονάδα μπορεί να κάνει ποιοτικό 
έλεγχο: 

α. Των ειδών, κατόπιν αποστολής δειγμάτων των προϊόντων στα 
αρμόδια Κρατικά Χημεία. 

β. Των χώρων παρασκευής των προσφερομένων ειδών. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διευκολύνει την αρμόδια επιτροπή της 
Μονάδας, κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 6 
άρθρου 9 του παρόντος. 

 

M Ε Ρ Ο Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 
Λ Ο Ι Π Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι 

Άρθρο 12ο 
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης 

 
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. 

Άρθρο 13ο 

Αναπροσαρμογή Τιμών 

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

Άρθρο 14ο 
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

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

3.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση, του άρθρου 
8 της παρούσας. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

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

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

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Ο           Ο 

     ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ        ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»                                                                         ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571                                                         116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
                                                                                            ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                                                                                               Άραξος, 01 Μαρ 21  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Ε» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1»ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
«2»ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Επγος (Ο)Στ.Παπαδόπουλος 
                                                                                  Ε.Ο.Υ. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 
                Β.Ε.Ο.Υ. 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571 116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Άραξος, 01 Μαρ 21 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ................................................  

Κατάστημα……………………………………………… 

                         (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ……............. 

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………………………………….. Δ\νση ………………………....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 τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

-    Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

            
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 

                  Β.Ε.Ο.Υ 

Επγος (Ο) Στ. Παπαδόπουλος                   

Ε.Ο.Υ. 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ



 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»                            ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
ΤΗΣ Φ.831/2592/Σ.571                                                         116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ 
                                                                                               ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
                                                                                               Άραξος, 01 Μαρ 21 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Λάβαμε γνώση όλων των Όρων Συμφωνιών που αφορούν την 

διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Νωπών 

Οπωροκηπευτικών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 

(Δ.06/20) της 116 ΠΜ και τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως καθώς και τις 

διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων (Ν.4412/16). 

2. Εργοστάσια Κατασκευής Επωνυμία - Διεύθυνση - Τόπος 

Εγκατάστασης………………………………………………………………………………

………………………………… 

3. Χρόνος Παράδοσης ............................................... από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

4. Ισχύς Προσφοράς ............................................. (ΗΜΕΡΕΣ) 

5. Αποδοχή Ρήτρας Κωδικοποίησης εάν απαιτείται ………….. ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(γράψτε ανάλογα). 

 
        ΣΦΡΑΓΙΔΑ         ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

Επγος (Ο) Στ. Παπαδόπουλος 
Ε.Ο.Υ. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Εσμίας (ΟΑΑΔ) Νικ. Καπότης 
                Β.Ε.Ο.Υ 

 

ΑΔΑ: 6ΠΤΤ6-ΓΟΔ
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