
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                
 ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ: 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΕΠΓΟΣ (Ο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (63229) την 13/04/21 
08:41(LT) με UID: 6075235e477e761744037f2f

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
                ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ (ΚΕΔΑ/Ζ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-ΜΙΚΩΝ, 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΚΕΔΑ/Ζ 
(Δ.8/21)



ΑΔΑ: 62ΑΒ6-9ΩΤ



«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                
 ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ: 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΕΠΓΟΣ (Ο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (63229) την 13/04/21 
08:41(LT) με UID: 6075235e477e761744037f2f

1. Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του Ν.Δ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονομικής 

Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ».
β. Τις διατάξεις του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4024/11 και τον 
Ν.4250/14.

γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της 
παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές 
συναλλαγές», όπως ισχύει.

στ. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του 
Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – 
Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

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

θ. Το άρθρο 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α’) περί «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, μέτρα εφαρμογής 
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των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 
και λοιπές διατάξεις».

ι. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», όπως ισχύει, καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ΄ 
αρ. πρωτ. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.

ια. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.

ιβ. Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».

ιγ. Την υπ΄ αριθμ. 15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 
Β΄ 3335/11-12-2014) περί «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του Ν.4013/11» (ΦΕΚ Α΄ 
204), όπως ισχύει.

ιδ. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016/25-10-16 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-2016) 
Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ περί «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημοσίας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών», όσον αφορά την 
παράγραφο 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/16. 

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

ιστ. Την υπ΄ αριθμ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23-05-17) Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ιζ.  Τα κατωτέρω θεσμικά κείμενα και διαταγές της Π.Α:
(1) Το Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ).
(2) Το ΕΠΑ Δ-45/10 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων και Νερού», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη. Τις ετήσιες εκτιμώμενες απαιτήσεις της Μονάδας σε είδη θέματος ως 

υπολογίσθηκαν με σχετικό.
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ιθ. Την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα υλοποίησης της υπόψη προμήθειας, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού, 
καθώς και του Κεντρικού Κυλικείου σε είδη θέματος.

κ.  Τα μέτρα και τους περιορισμούς στην κυκλοφορία και στη λειτουργία 
των καταστημάτων εστίασης, διάθεσης ποτών και των εποχικών τουριστικών 
καταλυμάτων, στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης του covid-19.

κα. Το υπ΄ αριθ. 21REQ008449522 Πρωτογενές Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια ειδών θέματος.

κβ Το υπ΄ αρίθμ. 21REQ008449541 Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια ειδών θέματος.

κγ. Την υπ ́αριθμ. 06/21 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού 
της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων 
των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής (21PROC008059406).

κδ. Την υπ ́αριθμ. 8/21 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού 
της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ελαίων (Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου και 
Ηλιέλαιου) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού 
Αττικής (21PROC008085392).

κε. Την υπ ́αριθμ. 09/21 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού 
της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των 
απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομού Αττικής (21PROC008128498).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
2. Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 

117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο  την πλέον  
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση του 
χαμηλότερου συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία των ειδών του Πίνακα 
απαιτήσεων, για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών 
και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για κάλυψη 
των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

3. Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 
59.065,00€ πλέον ΦΠΑ.

4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 
και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα διαγωνισμών του ΚΕΔΑ/Ζ.

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

α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση ΚΕΔΑ/Ζ (Κέντρο Ετοιμότητας 
Διασποράς Αεροπορίας, Αεροπορίας 1 Τ.Κ. 19005)  ταχυδρομικά, με συστημένη 
επιστολή ή courrier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, 
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προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την Παρασκευή 23 
Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ.. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η 
Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 
προσφοράς που θα αποσταλούν. 

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

6. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
στην Υπηρεσία μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

8.    Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε 
μειοδότη μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον φέρουν μαζί τους το 
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης προκειμένου να το επιδείξουν στην αρμόδια 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

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

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

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

13. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για θέματα 
διαδικασιών του Διαγωνισμού προς την Αναθέτουσα Αρχή στο Τμήμα Οικονομικού 
της Μονάδας, τηλ. 2294051030 & 2294051004.
                                                                                       Σμχος (Ι) Γεώργιος Φίλιος
Ακριβές Αντίγραφο                                                                   Δκτης ΚΕΔΑ/Ζ

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΟΙΚ.
Αποδέκτες για Πληροφορία

http://www.haf.gr/
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ΚΕΔΑ/Ζ/ΤΜ.ΕΚΜ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
«B» Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Γ» Τεχνική Περιγραφή

«Δ» Σχέδιο Σύμβασης
ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ
Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτο-
κομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών 
Μπακαλικής

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΕΔΑ/Ζ

CPV

Μαγειρικά Ελαία (CPV: 15411000-2), 
Τυροκομικά (CPV: 15540000-5)
Γαλακτοκομικά (CPV: 15500000-3)
Ζυμαρικά και Όσπρια (CPV: 15850000-1)
Είδη Μπακαλικής (CPV: 15800000-6)
Τεμαχισμένα Λαχανικά (CPV: 03100000-2)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάση του χαμηλότερου 
συνολικού (ετήσιου) τιμήματος ανά κατηγορία 
των ειδών του Πίνακα απαιτήσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ Εσωτερικοί πόροι Μονάδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Πενήντα εννέα χιλιάδων εξήντα πέντε 
(59.065,00€) πλέον ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ   %
0,13468%
(οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 
της προσφοράς)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος, από το Ν.4172/13 άρθρο 64, 
φόρος εισοδήματος 4%, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ                                       ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ως κύριο σώμα προκήρυξης

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

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Διαχειρίσεις Τροφοδοσίας Λέσχης 
Παραθεριστών, Θερινού, Κεντρικό Κυλικείο του 
ΚΕΔΑ/Ζ

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

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο 
προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.

2. Οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μια ή και 
περισσότερες κατηγορίες ειδών, του πίνακα απαιτήσεων, αλλά υποχρεωτικά για το 
σύνολο της ετήσιας εκτιμώμενης ποσότητας εκάστης κατηγορίας ειδών.

3. Η Μονάδα κατά την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργεί και ως χώρος 
παραθερισμού για το προσωπικό της ΠΑ και λοιπούς δικαιούχους. Στη Μονάδα 
συστήνονται κατά τη διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου χώροι εστίασης και 
κυλικεία, για την εξυπηρέτηση των παραθεριστών. Οι τρέχουσες συνθήκες, που 
αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, πιθανό να 
επηρεάσουν τη λειτουργία της Μονάδος περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες 
στα είδη της παρούσας διακήρυξης. Η επίδραση αυτή δε μπορεί να εκτιμηθεί με 
ακρίβεια. 

4.  Η προμήθεια των διαφόρων ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις καθημερινές 
ανάγκες - απαιτήσεις της Μονάδας, τις προτιμήσεις του προσωπικού, καθώς και των 
τυχόν έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική για 
την Υπηρεσία η προμήθεια για το σύνολο της συμβατικής αξίας. Οι εν λόγω 
ποσότητες είναι ενδεικτικές, δεν είναι δεσμευτικές και ο  προμηθευτής δε δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση από την Π.Α σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου του 
συμβατικού ποσού.

5. Ο προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης έγινε βάση της τρέχουσας 
απόφασης της Ηγεσίας για την έναρξη του παραθερισμού στο ΚΕΔΑ/Ζ από την 17 
Μαΐου και έπειτα. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε 
μεταβολή στη λειτουργία της οριστεί από αποφάσεις της ηγεσίας της ΠΑ. 

6. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από 
τα αποτελέσματα των Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Διαγωνισμών της ΥΠ/ΠΑ  
ή οποιασδήποτε προϊστάμενης αρχής για την Προμήθεια ειδών της παρούσας 
διακήρυξης, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, 
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θα λύεται αυτόματα, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση προκύψει από αυτή, χωρίς 
καμία απαίτηση από τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

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

                                                                                Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής
                                                                         Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο                                                                

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας      

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας
1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός αφορά στην Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, 

Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής, προς κάλυψη 
αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους ή έως την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από τα αποτελέσματα των 
υπ’αριθμό 06/21, 08/21 και 09/21 (ή και άλλων) Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών 
Ανοικτών Διαγωνισμών της ΥΠ/ΠΑ  ή οποιασδήποτε προϊστάμενης αρχής για την 
Προμήθεια ειδών της παρούσας διακήρυξης.

2. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό ευρώ των 
πενήντα εννιά χιλιάδων εξήντα πέντε (59.065,00€) πλέον ΦΠΑ και αφορά στην 
προμήθεια ειδών ως ο κάτωθι πίνακας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΜ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ ΜΜ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€)

1
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΙΤΡΑ 1.800 3,50 6.300,00

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΛΙΤΡΑ 1.800 2,00 3.600,00

3

Α.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ - 
ΒΟΥΤΥΡΑ ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΚΙΛΑ 150 3,00 450,00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ                                       ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.750 10.350,00

4
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 300 5,00 1.500,00

5 ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΑ 300 4,00 1.200,00
6 ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΑ 100 6,80 680,00
7 GRANA PADANO ΤΡΙΜ. ΚΙΛΑ 60 9,00 540,00
8 ΕΝΤΑΜ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 50 5,00 250,00
9 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 30 7,00 210,00

10

Β.
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ  100gr ΚΙΛΑ 1.200 5,00 6.000,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.040 10.380,00

11
ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες 

410gr ΤΕΜ 860 1,00 860,00

12
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 

15γρ πλήρες ΜΕΡΙΔΑ 2.500 0,06 150,00

13
ΓΑΛ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ Η' 

ΕΛΑΦΡΥ 1LT ΤΕΜ 700 1,20 840,00

14
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΕΣ 1lt ΤΕΜ 350 1,10 385,00

15
ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 

1LT ΤΕΜ 700 1,20 840,00

16
ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 

500ML ΤΕΜ 300 1,40 420,00

17
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΠΛΗΡΗΣ (1 LT) ΤΕΜ 500 3,00 1.500,00

18
ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΠΛΗΡΕΣ 

(Συσκευασία 5kg) ΚΙΛΑ 50 3,00 150,00

19

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 1% H' 2% 

3x200gr
ΤΕΜ 200

2,50
500,00

20

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 

3x200gr
ΤΕΜ 200

2,50
500,00

21

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
ΠΛΗΡΕΣ Η'ΕΛΑΦΡΥ 

3x200gr
ΤΕΜ 150

2,00
300,00

22

Γ.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ

ΚΑ

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΓΕΛΑΔΟΣ 
ΠΛΗΡΕΣ Η'ΕΛΑΦΡΥ 

3x200gr
ΤΕΜ 100

1,50
150,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6.610 6.595,00

23

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2  
(Συσκευασία 500 gr ή 

αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 400

1,00
400,00

24

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 
(Συσκευασία 500 gr ή 

αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 1.000

1,10
1.100,00

25

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 
(Συσκευασία 500 gr ή 

αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 150

1,40
210,00

26 ΠΕΝΕΣ ΚΙΛΑ 400 1,00 400,00
27 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΑ 300 3,20 960,00

28
ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 250

1,20
300,00

29
ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 

BONNEΤ ΚΙΛΑ 2.500 1,00 2.500,00

30 ΡΥΖΙ ΑΓΡΙΟ ΚΙΛΑ 250 1,00 250,00

31
ΦΑΚΕΣ  (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΩΝ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 300 1,00 300,00

32

Δ.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ΟΣΠΡΙΑ - ΡΥΖΙ

ΦΑΣΟΛΙΑ  ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΑ 300 1,85 555,00
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(Συσκευασία 5 ΚΙΛΩΝ ή 
αντίστοιχη)

33 ΡΕΒΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 200 1,65 330,00

34
ΦΑΒΑ (Συσκευασία 5 ΚΙΛΩΝ 

ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 100 1,60 160,00

35
ΠΛΙΓΟΥΡΙ (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΩΝ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 100 1,40 140,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6.250 7.605,00

36
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (Συσκευασία 

4ΛΙΤΡΑ ή αντίστοιχη) ΛΙΤΡΑ 1.000 1,25 1.250,00

37
ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ(380-400 

gr) ΤΕΜ 200 4,10 820,00

38 ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛ 800 1,00 800,00 
39 ΠΙΠΕΡΙ (Συσκευασία 500 gr) ΤΕΜ 500 5,30 2.650,00
40 ΣΑΛΤΣΑ ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΛΙΤΡΑ 750 1,00 750,00 
41 ΛΕΜΟΧΥΜΟΣ(380 -400 gr) ΤΕΜ 600 0,40 240,00 

42
ΞΥΔΙ (Συσκευασία 4ΛΙΤΡΑ ή 

αντίστοιχη) ΛΙΤΡΑ 1.000 1,00 1.000,00 

43 ΞΥΔΙ (380 -400 gr) ΤΕΜ 800 0,60 480,00

44
ΑΛΑΤΙ (Συσκευασία 12,5 

ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 800 0,50 400,00 

45 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΙΛΑ 800 0,70 560,00 
46 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΙΛΑ 400 1,80 720,00  

47
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ σε 

φακελάκια των 2gr
ΦΑΚΕΛ

ΑΚΙ 4.000 0,15 600,00 

48 ΡΙΓΑΝΙ (Συσκευασία 500 gr) ΤΕΜ 100 3,15 315,00

49

ΠΟΛΤΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥ 
(Συσκευασία 1 Κιλού ή 

αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 100

5,80
580,00 

50

ΚΟΝ ΚΑΣΕ ΝΤΟΜΑΤΑ 
(Συσκευασία 2,5 ΚΙΛΑ ή 

αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 1.500

1,10
 1.650,00

51

ΠΟΛΤΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑ 
(Συσκευασία 4,5 ΚΙΛΑ ή 

αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 1.500

2,00
3.000,00 

52

Ε.
ΕΙΔΗ

ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ

ΚΕΤΣΑΠ (Συσκευασία 4 
Λίτρων ή αντίστοιχη) ΛΙΤΡΑ 500 1,20 600,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 15.350 16.415,00

53

ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΡΑΓΟΥ ΣΕ 
VACUUM (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη)

ΚΙΛΑ 4.000 0,80 3.200,00

54

ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΡΟΔΕΛΑ ΣΕ 
VACUUM (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη)

ΚΙΛΑ 1.000 0,80 800,00

55

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΦΕΤΑ ΣΕ 
VACUUM (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη)

ΚΙΛΑ 200 6,50 1.300,00

56

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΦΕΤΑ ΣΕ 
VACUUM (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη)

ΚΙΛΑ 200 6,00 1.200,00

57

ΣΤ.
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ

ΦΡΕΣΚΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΚΙΛΑ 200 2,10 420,00
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VACUUM (Συσκευασία 5 
ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη)

58

ΧΟΡΤΑ ΠΛΥΜΜΕΝΑ ΣΕ 
VACUUM (Συσκευασία 5 

ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη)
ΚΙΛΑ 200 4,00 800,00

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5.800 7.720,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) 59.065,00

3. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά 
κατηγορία. Ως εκ τούτου, δύναται η κατακύρωση να γίνει σε περισσότερους του ενός 
οικονομικούς φορείς. Οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μια ή 
και περισσότερες κατηγορίες ειδών, του πίνακα απαιτήσεων, αλλά 
υποχρεωτικά για το σύνολο της ετήσιας εκτιμώμενης ποσότητας εκάστης 
κατηγορίας ειδών.

4. Οι ανωτέρω ποσότητες είναι προϋπολογιστικές και δεν είναι δεσμευτικές. 
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την Π.Α. σε περίπτωση 
μη προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων, ενώ δύναται η κατανομή των 
ποσοτήτων μεταξύ των ειδών της κάθε κατηγορίας να τροποποιηθεί βάσει των 
αναγκών της Μονάδας, εντός του ποσού της εκάστοτε σύμβασης.

5. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων από 
τα αποτελέσματα των Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Ανοικτών Διαγωνισμών της ΥΠ/ΠΑ  
ή οποιασδήποτε προϊστάμενης αρχής για την Προμήθεια ειδών της παρούσας 
διακήρυξης, η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, 
θα λύεται αυτόματα, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση προκύψει από αυτή, χωρίς 
καμία απαίτηση από τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

6. Στο πλαίσιο του περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, 
οποιαδήποτε απόφαση της ηγεσίας της ΠΑ μεταβάλει της λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ, 
περιορίζοντας ή διακόπτοντας τον παραθερισμό των δικαιούχων, οι ανάγκες τις 
αναθέτουσας αρχής μεταβάλλονται ριζικά. Η υπηρεσία δε δεσμεύεται για την 
προμήθεια του συνόλου των ειδών της παρούσας διακήρυξης. Ο προμηθευτής δε 
δύναται να απαιτήσει ελάχιστη προμήθεια από την αναθέτουσα αρχή τόσο κατά είδος 
όσο και για το σύνολο της σύμβασης.

Άρθρο 2ο

Οριζόντια Ρήτρα

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α΄ του Ν.4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα Όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους.
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2. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις.

Άρθρο 3ο

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 4ο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν 
άρθρο και αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 
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φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και 
παρ. 4, περ. α. και θ. του Ν. 4412/16.

2. Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, είναι οι 
εξής:

α. Λόγοι αποκλεισμού:
(1) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν (1) από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α 
(Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) του ΤΕΥΔ (ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό).

(2) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της 
κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, όπως αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης) του ΤΕΥΔ.

(3) Αποκλείεται οικονομικός φορέας αν η αναθέτουσα αρχή 
γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ 
2 περ. γ΄ του Ν.4412/16 ότι : «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ».

(4) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του Ν. 
4412/16 .
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- Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω υποπαρ. 3.α.(3), και 3.α.(4). 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) του ΤΕΥΔ στα αντίστοιχα 
πεδία.

β. Επίσης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
(1) Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, τότε στην παρ. 3.α.(1) αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης, ενώ στην παρ. 3.α.(4) 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

(2) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν (1) 
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των 
παραπάνω περιπτώσεων.

(3) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ» της παρούσας, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

(4) Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού των καταστάσεων που αναφέρονται υποπαρ. 3.α.(1), 3.α.(3) και 3.α.(4) 
μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 
με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. Τα τυχόν μέτρα 
αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, πρέπει να δηλωθούν στα 
αντίστοιχα πεδία του συνημμένου ΤΕΥΔ.

γ. Κριτήρια επιλογής (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας): Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο του προς προμήθεια συστήματος. Η αποτύπωση των άνω 
γίνεται στο Μέρος IV.A (Καταλληλότητα) του ΤΕΥΔ.

4. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση 
ως εξής:
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α. Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα 
τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται από τον προσφέροντα, κατά 
περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, 
όπως εμφαίνονται στο ΤΕΥΔ της Προσθήκης «1» του παρόντος.

β. Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από όλους τους 
προσφέροντες .

γ. Το Μέρος ΙΙ.Γ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες σε 
περίπτωση στήριξης των στις δυνατότητες άλλων φορέων δηλ επίκλησης δάνειας 
εμπειρίας.

δ. Το Μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής 
ανάθεσης.

ε. Τα Μέρη ΙΙΙ & IV συμπληρώνονται από τους προσφέροντες. 
στ. Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, 

τον τόπο και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα, η 
οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

5. Επισημαίνεται ότι:
α. Κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ένα (1) ΤΕΥΔ.
β. Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει 

να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό 
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
Μέρη II έως ΙV.

γ. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει 
πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει 
το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των 
υπεργολάβου/ων.

6. Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/16):
α. Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

β. Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό 
ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α [Τρόπος συμμετοχής] του ΤΕΥΔ και συμπληρώνουν τις 
πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ.  Επίσης, θα 
πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, 
στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II 
έως ΙV.

γ. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 
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και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

7. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/16):
α. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην 

προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, 
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.

β. Όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% 
της συνολικής αξίας της σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 
4412/16), τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του 
ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ 
τους αντικαταστήσει.

Άρθρο 5ο

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

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

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

2. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:
α. όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως 

συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ. όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:
α. όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα,
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β. όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας 
Αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης.

4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο 
φάκελο. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Επίσης υποχρεωτικός είναι και 
ο Πίνακας Περιεχομένων σε κάθε φάκελο της κατωτέρω παραγράφου 6 με συνεχή 
συνολική αρίθμηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3,…). Οι 
προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα.

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

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)
β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄αρίθμ. 08/21 ΚΕΔΑ/Ζ
γ. Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, 

Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής για Κάλυψη Αναγκών 
του ΚΕΔΑ/Ζ.

δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 12:00
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

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

α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο 
οποίος πρέπει να περιέχει:

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

β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει 
οπωσδήποτε να περιέχει, επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι:

(1) Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, όπου θα 
αναφέρονται μεταξύ άλλων η χώρα προέλευσης και τα στοιχεία του παραγωγού ή 
παρασκευαστή τελικού προϊόντος.   

(2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης (άδειας 
Ίδρυσης και Λειτουργίας ή άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας), κατά τα 
προβλεπόμενα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

(3) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της τεχνικής 
περιγραφής του Παραρτήματος «Γ» της διακήρυξης στο σύνολό τους χωρίς καμία 
μεταβολή.
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(4) Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έχουν την 
ιδιότητα του παραγωγού ή του εμπόρου, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή του Παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς καμία παρέκκλιση με τις 
ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τα υπό προμήθεια είδη.  

(β) Δεσμεύονται για την παράδοση των προϊόντων με τα 
κατάλληλα ίδια μέσα στις εγκαταστάσεις της Μονάδας.

(γ) Θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη για όλο 
το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

(δ) Επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμόδιων 
οργάνων της ΠΑ και αποδέχονται τους ελέγχους (μακροσκοπικούς, χημικούς) των 
προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων και των προμηθευτών τους 
σύμφωνα και με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής 
και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

(5) Φωτοτυπίες των εν ισχύ αδειών κυκλοφορίας καθώς επίσης και 
φωτοαντίγραφα των εν ισχύει βεβαιώσεων καταλληλόλητας από υγειονομικής 
πλευράς των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των ειδών. 

(6) Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρμόδιου φορέα ή Πιστοποιητικό 
ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο εκδοθέν από εταιρεία εξουσιοδοτημένη από το Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), 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.

(7) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που είναι έμποροι, θα 
πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους τα 
παρακάτω:

(α) Έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών) που 
θα πιστοποιούν τη συνεργασία των διαγωνιζομένων με τους προμηθευτές των 
προϊόντων και με τα οποία θα βεβαιώνουν τη χορήγηση - διάθεση των σχετικών 
ειδών στους διαγωνιζομένους για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, 
καθώς και τη δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων της Π.Α να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών τους για έλεγχο, παρέχοντας τους 
κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί.

(β) Βεβαίωση (του προμηθευτή των προϊόντων) του ΕΦΕΤ ή 
άλλου αρμόδιου φορέα ή Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο εκδοθέν από 
εταιρεία εξουσιοδοτημένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), 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-
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Ανάπτυξης-Δικαιοσύνης και τους Κανονισμούς 178/2002 και 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(8) Οι συμμετέχοντες που έχουν την ιδιότητα του παραγωγού, 
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία:

1/ Θα βεβαιώνουν ότι η Επιχείρησή τους είναι καταχωρημένη 
στους Εθνικούς Καταλόγους Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ή στους αντίστοιχους Καταλόγους των χωρών της 
Ε.Ε. και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισής της.

2/ Θα δηλώνουν τον αριθμό έγκρισης της Επιχείρησης που 
αφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 6 και 8 
του ΠΔ 79/07.

γ. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα 
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συμπληρώνοντας τα κάτωθι, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος:

(1) Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται 
αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις 
επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης, 
μεταφοράς και εγκατάστασης του υπό προμήθειας είδους, 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.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών καθώς επίσης και το κόστος τυχόν χημικών-εργαστηριακών 
ελέγχων (κατ΄ εκτίμηση 250-300 €) σε ετήσια βάση. 

Άρθρο 6ο 
Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

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

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

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

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

στ. Προσφορά υπό αίρεση.
ζ. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 

γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεσή τους. 

Άρθρο 7ο

Ισχύς Προσφορών
1. Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα 

ημέρες (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 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 και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

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

Άρθρο 8ο

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

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 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 ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 9ο

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια 

συνεδρίαση (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) στην οποία αποσφραγίζεται ο 
κυρίως φάκελος της προσφοράς, όπου περιλαμβάνονται τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά και η Επιτροπή μονογράφει κάθε 
φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών.

2. Μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται μαζί 
με τον φάκελο του Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής 
πράξης.

Άρθρο 10ο

Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύμβασης
1. Η επιλογή του προσφέροντος και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισότιμων 
προσφορών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 90 του Ν.4412/16.
         2.  Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί την προσκόμιση 
δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση, τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να 
προσκομιστούν από τον οικονομικό φορέα εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) έως 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία ο προσωρινός ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, είναι τα κάτωθι:

α. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου (άρθρο 73, παρ.1 του 
Ν.4412/16) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, απαιτείται η κατάθεση 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου: 

(1) Για τον διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
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(2) Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.).

(3) Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους.

β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, 
τις πράξεις ορισμού των διαχειριστών για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του 
Διευθύνοντα Συμβούλου-Μελών για τις Α.Ε., καθώς επίσης το παραστατικό 
εκπροσώπησης.

γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73, περ. α’ & β’ του
Ν.4412/16) (για τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης), με αντικείμενο τη 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Οι ανωτέρω ενημερότητες πρέπει να 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (άρθρο 73, παρ.2 του Ν.4412/16), από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοσή του. Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση που αντικαθιστά το Πιστοποιητικό 
του ΣΕΠΕ, εκδίδεται εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο με Αριθμό 
Πρωτοκόλλου: ΕΞ-184471-2018/10001 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (άρθρο 75, 
παρ.2 του Ν.4412/16), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του 
προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του 
Διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του

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

4. Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ 
ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ 
απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το Ν.4412/16 συνέπειες, 
μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση τoυ 
αρμοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.

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

Άρθρο 11ο

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
1. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

2. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της 
σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ 
αυτόν, χωρίς ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη περ. β παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον.

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

4. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης δίδεται 
στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήματος.

Άρθρο 12ο

Χρόνος Παράδοσης 
1. Απαιτούνται τμηματικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση 

της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας. Η 
συχνότητα αυτών θα καθορίζεται από τις καθημερινές ανάγκες. 

3. Ως ώρα παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08:00 π.μ. έως 
13:00 π.μ.

Άρθρο 13ο
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Παράδοση – Παραλαβή Υλικών – Διενεργούμενοι Έλεγχοι
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στη Διαχείριση Τροφοδοσίας της 

Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού ή/και του Κεντρικού Κυλικείου καθημερινά, και 
σε ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακές-Αργίες, εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση 
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με 
έξοδα του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα και η 
παραλαβή τους θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα.

2. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των ειδών 
στη Μονάδα, πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, κατάλληλα για μεταφορά 
τροφίμων, με την απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του 
είδους που μεταφέρουν. Η τήρηση των υγειονομικών συνθηκών μεταφοράς των 
προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. 

3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά 
τα αλλοιωμένα και μη διαθέσιμα είδη καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η 
ημερομηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε περίπτωση 
άρνησής του,  επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας 
(Διαχειριστές Τροφοδοσίας Λέσχης Παραθεριστών και Θερινού, Κεντρικό Κυλικείο), 
με συμμετοχή υποχρεωτικά του Ιατρού ή Κτηνιάτρου της Μονάδας και θα είναι 
υπεύθυνα για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων ειδών. 

5. Συγκεκριμένα τα αρμόδια όργανα θα ελέγχουν τη συμφωνία των ειδών με 
τους όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης και θα βεβαιώνουν αυτοδίκαια, με 
την οπισθογράφηση του αντίστοιχου Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, την αποδοχή 
ότι το είδος είναι κατάλληλο και ότι μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί. Σε 
περίπτωση που το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης θα 
εισηγούνται την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους απόρριψης 
και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους. 

6. Όσο βρίσκονται σε ισχύ μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωση του 
κορωνοϊού, ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής που επιβάλλονται.

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

α. Μικροβιολογικό.
β. Χημική Ανάλυση.
γ. Ιστολογική Εξέταση.

7. 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. 
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8. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων.

9. Η  συσκευασία των προς παράδοση ειδών θα είναι όπως του εμπορίου 
και πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και την Τεχνική Περιγραφή 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.

10. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε γνωμοδότηση 
συλλογικού οργάνου (π.χ. επιβολή ή απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη 
προμηθευτή έκπτωτου κλπ). Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις τα αρμόδια 
συλλογικά όργανα για έκδοση της ανάλογης γνωμοδότησης ορίζονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16.

11. 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 τον κανονισμό 
λειτουργίας της Υπηρεσίας.

12. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα 
προσωπικό του.

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

Άρθρο 140

Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα διενεργείται υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:
α. Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών και 

υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με 
έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις 
βάρος του οικονομικού φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του 
προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της καταλληλόλητας των παραλαμβανομένων ειδών 
από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα της Μονάδας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
ΕΠΑ Δ-45/10 της ΓΕΑ/ΔΥΓ, τις διαταγές της Υπηρεσίας ανάλογου περιεχομένου, τις 
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εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς 
τροφίμων καθώς και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

β. Θα έχουν καταλογιστεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον Προμηθευτή 
σε περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με παρεκκλίσεις ή καθυστέρησης 
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων της σύμβασης.

γ.  Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση δικαιολογητικά.

2. Ειδικότερα, η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται, από τη 
Διαχείριση Τροφοδοσίας της Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού ή/και του Κεντρικού 
Κυλικείου συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαίως, είτε με απευθείας 
πληρωμή από το Ταμείο με έκδοση επιταγής είτε με κατάθεση των χρημάτων σε 
λογαριασμό του προμηθευτή, ως εξής:

α. Ο οικονομικός φορέας, κατά την παράδοση ειδών στις Διαχειρίσεις 
Τροφοδοσίας της Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού ή/και του Κεντρικού Κυλικείου, 
θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης αγαθών - δελτίο αποστολής. Τόσο στα 
Τιμολόγια όσο και στα Δελτία Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται πλήρως η 
περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεμάχια ανά είδος) σε πλήρη 
αντιστοιχία με αυτά που παραδίδονται.

β. Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
προσκομίζει:

(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για 
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».

(2) 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).

(3) Λοιπά προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.
3. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως 

της σύμβασης.
4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
5. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος 

ποσοστού 4% (αγαθά), ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014.

6. Κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ 
κράτηση για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468% η οποία 
αναλύεται ως ακολούθως : 

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 (Α΄24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16, καθώς και με ο άρθρο 44 του Ν.4605/19.
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β. Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042% 
(0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-12-
2014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.).

γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄ Αρ. 
1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

δ. Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄ 
Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

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

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συμβατικών ειδών με έκπτωση λόγω των 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

9. Την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα θα αποστέλλεται από τον 
οικονομικό φορέα καρτέλα πελάτη (κατάσταση), όπου θα αναγράφεται το σύνολο των 
συναλλαγών με τη Μονάδα μας και θα εκδίδονται τιμολόγια για τυχόν παραδόσεις 
υλικών με δελτία αποστολής εντός του αντίστοιχου μήνα. Η καρτέλα πελάτη θα 
αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή και σε κάθε περίπτωση θα 
κοινοποιείται και στο τμήμα οικονομικού της Μονάδος.

Άρθρο 15ο

Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των 

ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2. Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα προς τους 
κανονισμούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη 
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Μονάδα δύναται 
να εκκινήσει τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.
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3. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους 
κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν άμεσα την 
ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών 
σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις 
αρχές του HACCP:

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο  1.500 €.
(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο  2.000 €.
(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο     2.500 €.
(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

4. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους των 
αρμόδιων οργάνων της Μονάδας 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.
5. 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.

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

7. Για τα θέματα κήρυξης οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
203 και 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 16ο

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση όταν:

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

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
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(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα.   

(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 κατασκευαστή - 
προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου).
(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη 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.

3. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 17ο

Λοιπές Διατάξεις
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16.
2. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση 

κάποιου όρου της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, εισπράττεται από όσα ο 
οικονομικός φορέας λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το 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 παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
                                                                                Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής

                                                                         Υποδιοικητής
Ακριβές Αντίγραφο                                                                

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας     
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα ΤΕΥΔ
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«3» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
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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: ΚΕΔΑ/Ζ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 76872
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροπορίας 1, Ζούμπερι Τ.Κ. 19005  
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Επγός (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος
- Τηλέφωνο: 2294051030
- Ηλ. ταχυδρομείο: oik.kedaz@haf.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών 
Μπακαλικής (CPV: 15411000-2, CPV: 15540000-5, CPV: 15500000-3, CPV: 15850000-1, CPV: 
15800000-6, CPV: 03100000-2)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες

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

               

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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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 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

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 ευρώκαι/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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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) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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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Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης 

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση (αν υπάρχει): [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. Ταχυδρομείο (αν υπάρχει): [……]

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. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Σημειώνεται ότι το παρών συμπληρώνεται ως «ΝΑΙ» σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 
στηρίζετε σε άλλη εταιρεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης για τα 
οποία απαιτούνται συγκεκριμένες ικανότητες (πχ τη μεταφορά των ειδών)

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 

[]Ναι []Όχι

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.”



ΑΔΑ: 62ΑΒ6-9ΩΤ



«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»                                
 ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ: 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' από ΕΠΓΟΣ (Ο) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (63229) την 13/04/21 
08:41(LT) με UID: 6075235e477e761744037f2f

υπό μορφή υπεργολαβίας; 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). 

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. δωροδοκία89·

3. απάτη10·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας12·

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 οικονοµικώνσυµφερόντων 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 
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6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου14 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; 

[] Ναι [] Όχι

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 

[] Ναι [] Όχι 

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.".
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.
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)18;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν19:

[……]

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
[……]

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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 
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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

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου23; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
24:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις25

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
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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[.......................]
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
25 Άρθρο 73 παρ. 5.
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
28 Πρβλ άρθρο 48.
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[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση της [] Ναι [] Όχι

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

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

Μέρος V: 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 

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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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): [……]

                                                                           Επγός (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος                     
                                                                         ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο                                                                

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας         
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ - ΔΟΥ :
Στοιχεία Επικοινωνίας :
ΙΒΑΝ Λογαριασμού :

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ

ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/ ΜΜ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ(€)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Φ.Π.Α.  (%) 
(ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΦΠΑ  ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ)

1
2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ δημοσίου 
0,13468% και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%, ποσά τα οποία θα 
παρακρατηθούν κατά την εξόφληση. 

2. Πλέον των ανωτέρω, ο μειοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου- 

δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική- 
Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.

β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης των συμβατικών 
ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων.
    3. Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ημέρες.

                                                                           Επγός (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος                     
                                                                         ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο                                                                

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                

              ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας                       

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

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.

                                                                           Επγός (Ο) Ηλίας Παπαδόπουλος                     
                                                                         ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο                                                                

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας                       

                                                                          

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
α. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη 

ειδών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΙΤΡΑ 1.800
2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΛΙΤΡΑ 1.800
3 ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΚΙΛΑ 150
4 ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 300
5 ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΑ 300
6 ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΙΛΑ 100
7 GRANA PADANO ΤΡΙΜ. ΚΙΛΑ 60
8 ΕΝΤΑΜ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 50
9 ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 30

10 ΦΕΤΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΕΣ  100gr ΚΙΛΑ 1.200
11 ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ πλήρες 410gr ΤΕΜ 860
12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΕΡΙΔΕΣ 15γρ πλήρες ΜΕΡΙΔΑ 2.500
13 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΛΗΡΕΣ Η' ΕΛΑΦΡΥ 1LT ΤΕΜ 700
14 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 1lt ΤΕΜ 350
15 ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ 1LT ΤΕΜ 700
16 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 500ML ΤΕΜ 300
17 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ (1 LT) ΤΕΜ 500
18 ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΠΛΗΡΕΣ (Συσκευασία 5kg) ΚΙΛΑ 50
19 ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 1% H' 2% 3x200gr ΤΕΜ 200
20 ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ 3x200gr ΤΕΜ 200
21 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ Η'ΕΛΑΦΡΥ 3x200gr ΤΕΜ 150
22 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΓΕΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΕΣ Η'ΕΛΑΦΡΥ 3x200gr ΤΕΜ 100
23 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 2  (Συσκευασία 500 gr ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 400
24 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 (Συσκευασία 500 gr ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 1.000
25 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (Συσκευασία 500 gr ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 150
26 ΠΕΝΕΣ ΚΙΛΑ 400

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ                                       ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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27 ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛΑ 300

28 ΡΥΖΙ  ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ 250

29 ΡΥΖΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ BONNEΤ ΚΙΛΑ 2.500
30 ΡΥΖΙ ΑΓΡΙΟ ΚΙΛΑ 250
31 ΦΑΚΕΣ  (Συσκευασία 5 ΚΙΛΩΝ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 300
32 ΦΑΣΟΛΙΑ  ΜΕΤΡΙΑ (Συσκευασία 5 ΚΙΛΩΝ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 300
33 ΡΕΒΥΘΙΑ ΚΙΛΑ 200
34 ΦΑΒΑ (Συσκευασία 5 ΚΙΛΩΝ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 100
35 ΠΛΙΓΟΥΡΙ (Συσκευασία 5 ΚΙΛΩΝ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 100
36 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ (Συσκευασία 4ΛΙΤΡΑ ή αντίστοιχη) ΛΙΤΡΑ 1.000
37 ΞΥΔΙ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ(380-400 gr) ΤΕΜ 200
38 ΑΛΕΥΡΙ ΚΙΛ 800
39 ΠΙΠΕΡΙ (Συσκευασία 500 gr) ΤΕΜ 500
40 ΣΑΛΤΣΑ ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ ΛΙΤΡΑ 750
41 ΛΕΜΟΧΥΜΟΣ(380 -400 gr) ΤΕΜ 600
42 ΞΥΔΙ (Συσκευασία 4ΛΙΤΡΑ ή αντίστοιχη) ΛΙΤΡΑ 1.000
43 ΞΥΔΙ (380 -400 gr) ΤΕΜ 800
44 ΑΛΑΤΙ (Συσκευασία 12,5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 800
45 ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΙΛΑ 800
46 ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΙΛΑ 400
47 ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ σε φακελάκια των 2gr ΦΑΚΕΛΑΚΙ 4.000
48 ΡΙΓΑΝΙ (Συσκευασία 500 gr) ΤΕΜ 100
49 ΠΟΛΤΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥ (Συσκευασία 1 Κιλού ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 100
50 ΚΟΝ ΚΑΣΕ ΝΤΟΜΑΤΑ (Συσκευασία 2,5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 1.500
51 ΠΟΛΤΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑ (Συσκευασία 4,5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 1.500
52 ΚΕΤΣΑΠ (Συσκευασία 4 Λίτρων ή αντίστοιχη) ΛΙΤΡΑ 500

53
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΡΑΓΟΥ ΣΕ 

VACUUM (Συσκευασία 5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 4.000

54
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΡΟΔΕΛΑ ΣΕ 

VACUUM (Συσκευασία 5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 1.000

55
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ 

ΦΕΤΑ ΣΕ VACUUM (Συσκευασία 5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 200

56
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΦΕΤΑ ΣΕ 

VACUUM (Συσκευασία 5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 200

57
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ VACUUM 

(Συσκευασία 5 ΚΙΛΑ ή αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 200

58
ΧΟΡΤΑ ΠΛΥΜΜΕΝΑ ΣΕ VACUUM (Συσκευασία 5 ΚΙΛΑ ή 

αντίστοιχη) ΚΙΛΑ 200

β. Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές, δεν είναι δεσμευτικές και ο  
προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση από την Π.Α. σε περίπτωση μη 
προμήθειας του συνόλου των ποσοτήτων. Η προμήθεια των διαφόρων ειδών θα 
γίνεται σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες - απαιτήσεις των Διαχειρίσεων 
Τροφοδοσίας της Μονάδας, τις προτιμήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν 
έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική για την 
Υπηρεσία η προμήθεια για το σύνολο των ειδών. 

2. ΕΛΑΙA
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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α. Το  ελαιόλαδο  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  να  πληροί  
τους όρους  του  Κ.Τ.Π  (άρθρα  70,  71,  73,  75)  και  τα  παραρτήματα  Ι  και  ΙΙ,  
καθώς  και  τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις.

β. Συστατικά, τρόπος παρασκευής:
(1) Ως  «Παρθένο  Ελαιόλαδο  Εξαιρετικό»  θεωρείται,  σύμφωνα  με  τον 

Κανονισμό  2568/91  της  ΕΟΚ  και  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΚ)  αριθ.  1234/2007,  το  
ελαιόλαδο που  παράγεται  από  καρπούς  ελιάς  και  που  είναι  υγιείς,  
απαλλαγμένοι  από  ξένες ύλες, εντομοκτόνα, σκουλήκια, έντομα κλπ. καλά πλυμένοι 
και καθαροί. 

(2) Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γίνεται 
σε ελαιοτριβεία που λειτουργούν με άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής. 

(3) Για  την  παραγωγή  του  να  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά  και  
μόνο μηχανικά μέσα χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με 
νερό, την καθίζηση, τη φυγοκέντριση και τη διήθηση.

(4) Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να 
μην  παρέχει  από  τις  οργανοληπτικές  του ιδιότητες  γενικά,  ενδείξεις  
χρησιμοποίησης κατά  την  παρασκευή  του  ακατάλληλων  πρώτων  υλών  ή  
ατελούς  επεξεργασίας  και συντήρησης.  Επίσης  να  μην  εμφανίζει  γεύση  όξινη,  
πικρή,  μπαγιάτικη,  ευρωτιώδη  ή με  οποιοδήποτε  τρόπο  προκαλούσα  απέχθεια.  
Να  είναι  στην  πράξη  απαλλαγμένο από σάπωνα, να μην περιέχει ξένες προς αυτό 
ουσίες γενικά, ούτε μούργα.

(5) Να  μην  περιέχει  βαρέα  δηλητηριώδη  μέταλλα,  ως  και  
υπολείμματα διαλυτικών μέσων. Να μην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να 
μην περιέχει τοξικές  ουσίες  (εντομοκτόνα,  κλπ)  των  οποίων  η  περιεκτικότητα  να  
είναι  μεγαλύτερη του 0,001%.

(6) Να  είναι  αυτούσιο  και  όχι  από  ανάμιξή  του,  με  άλλα  λάδια  που 
προέρχονται  από  άλλους  καρπούς  ή  με  λάδια  ζωικής  προέλευσης,  σπορέλαια  
και ελαιόλαδα   ακατάλληλα   για   βρώση,   ή   ελαιόλαδα   που   έχουν   παραχθεί   
από   την ανασύνθεση λιπαρών οξέων πυρηνέλαιου με γλυκερίνη.

(7) Πρέπει  να  είναιδιαυγές  στη  θερμοκρασία  των 20ο C  και  να  έχει  
τη φυσική χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσμή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου.

(8) Απαγορεύεται  ο  χρωματισμόςτου  με  οποιαδήποτε  χρωστική  ή  
άλλη ουσία  που  μπορεί  να  προκαλέσει  έμμεσα  τεχνητό  χρωματισμό.  Το  χρώμα  
του  να είναι αργυρόχρουν έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο.

γ. Θα πρέπει να έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:
 ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2-0,8%
 Κ270 ≤ 0,20
 Κ232 ≤ 2,5
 ΔΚ ≤ 0,001
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20
 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ  >  0  και  ενδιάμεση 

τιμή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0
 ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2
 ΚΗΡΟΙ ≤ 250
 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no20 14677 -14705
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 ΑΡΙΘΜΟΣΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mgKOH/g ελαιολάδου 184-196)
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs) 75-94.
 ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg
 ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1 mg/Kg
 ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg
 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ%: 1,3 μέγιστο
 ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pgWHO –PCDD/F–TEQ/gr λίπους 
 Διαφορά  ECN42-HPLC  και  ECN42  θεωρητικός  υπολογισμός:  0,2 

μέγιστο.
 Περιεκτικότητα σε οξέα:
 Μυριστικό %: 0,05 μέγιστο
 Λινολενικό %: 0,9 μέγιστο
 Αραχιδικό %: 0,6 μέγιστο
 Εικοσανικό %: 0,4 μέγιστο
 Βεχενικό %: 0,2 μέγιστο
 Λιγνοκηρικό %: 0,2 μέγιστο
 Σύνολο των trans ισομερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05 μέγιστο
 Σύνολοτων   trans   ισομερών   του   λινελαϊκού   οξέος   +   των   trans  

ισομερών του λινολενικού οξέος %: 0,05 μέγιστο
 Υγρασία   και   πτητικές   ουσίες   στους   105οC   (με   τη   μέθοδο   της 

ξυλόλης): < 0,1%
 Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα ουσίες: < 0,1%

δ. Το  μαγειρικό  λάδι  (ηλιέλαιο) θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις του   Κεφαλαίου   VIII,του   άρθρου   73   του   Κώδικα   Τροφίμων   και   
Ποτών   και   του Παρατήματος Ι και ΙΙ ως προς ταπροβλεπόμενα για την κατηγορία 
αυτή.Θα πρέπει να έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 

 Σημείο καπνίσματος 225Οc
 ΟΞΥΤΗΤΑ: max 2
 ΑΡ.ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ meq O2/kg max 10
 ΥΓΡΑΣΙΑ-ΠΤΗΤΙΚΑ % max 0,1
 ΞΕΝΕΣ ΥΛΕΣ % max 0,05
 ΜΕΤΑΛΛΑ mg/kg
 ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) max 1,5
 ΧΑΛΚΟΣ (Cu) max 0,1
 ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) max 0,1
 ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) max 0,1
 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,467-1,469
 ΑΡ.ΙΩΔΙΟΥ 110-143
 ΑΡ.ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ mg KOH/gr 188-194
 ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΑ % 15
 ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
 ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ
 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ %
 C 14:0 Μυριστικό < 0,5
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 C 16:0 Παλμιτικό 3 –10
 C 16:1 Παλμιτελαικό < 1,0
 C 17:0 Μαργαρικό –
 C 17:1 Μαργαρελαικό –
 C 18:0 Στεατικό 1 –10
 C 18:1 Ελαικό 14 –35
 C 18:2 Λινελαικό 55 –75
 C 18:3 Λινολενικό < 0,3
 C 20:0 Αραχιδικό < 1,5
 C 20:1 Εικοσαενικό < 0,5
 C 22:0 Βεχενικό < 1, 0 C
 22:1 Ερουκικό < 0, 5 C
 24:0 Λιγνοκηρικό < 0,5
 C 24:1 Νερβονικό < 0,5

ε. Όσα είδη δεν πληρούν τις πιο πάνω τεχνικές προδιαγραφές επιστρέφονται 
και  αντικαθίστανται  από  τον  προμηθευτή  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  
παρούσας Διακήρυξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
α. Σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  του  Καν.  29/2012  το  ελαιόλαδο  θα  πρέπει  

vα παραδίδεται συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία των 5 λίτρων των (4,460 
περίπου Kgr),  απόλυτα  καινούργια  και  εντελώς  αμεταχείριστα,  αεροστεγώς  
κλεισμένα  και  του αυτού  καθαρού  βάρους.  Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  
διασφαλίζει το  αμετάβλητο  της σύστασης  από  την  επίδραση  του  περιβάλλοντος,  
τη  γνησιότητα  του  προϊόντος, καθώς  και  το  αμετάβλητο  των  επιγραφών  του  
όπως  προβλέπεται  από  τον  Κώδικα Τροφίμων  και  Ποτών  και  οι  συσκευασίες  
αυτές  θα  είναι  εφοδιασμένες  με  σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται μετά 
την πρώτη χρήση του. 

β. Στην  συσκευασία  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  στην  Ελληνική  γλώσσα  
με χαρακτήρες  ευανάγνωστους,  ανεξίτηλους  της  αυτής  γραμματοσειράς  ιδίου  
μεγέθους και  χρώματος  μεταξύ  τους  και  ευδιάκριτους  σε  σχέση  με  το  μέγεθος  
της  ετικέτας, ώστε   να   ξεχωρίζουν   από   το   υπόβαθρο   στο   οποίο   είναι   
τυπωμένες   και   να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών 
ενδείξεων και σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες:

(1) Υποχρεωτικές:-η ονομασία πώλησης-εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο-
η  ποιοτική  κατηγορία  «Ελαιόλαδο  ανωτέρας  κατηγορίας  που παράγεται 
απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους»-ο προσδιορισμός της 
καταγωγής-η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 lit)-το    Όνομα    ή    η    Εμπορική    
Επωνυμία    και    Διεύθυνση    του παραγωγού ή συσκευαστή-η ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητάς του-ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης-οι συνθήκες 
διατήρησης-ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης

(2) Προαιρετικές:Μεταξύ των  προαιρετικών  ενδείξεων  που  δύνανται  
να  αναγράφονται στη  σήμανση  ενός  ελαίου  πρέπει,  όπου  εφαρμόζονται,  να  
πληρούν  τις  ακόλουθες υποχρεώσεις:  

(α)  η  ένδειξη  «πρώτη  πίεση  εν  ψυχρώ»  μπορεί  να  αναγράφεται  
μόνο για  τα  παρθένα  ελαιόλαδα  ή  τα  εξαιρετικά  παρθένα  ελαιόλαδα  που  
λαμβάνονται  σε λιγότερο    από    27°C    κατά    την    πρώτη    μηχανική    πίεση    
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του    ελαιοπολτού,    με παραδοσιακό  σύστημα  εξαγωγής  με  υδραυλικά  
πιεστήρια, 

(β) η ένδειξη  «εξαγωγή  εν ψυχρώ»  μπορεί  να  αναγράφεται  μόνο  
για  τα  παρθένα  ελαιόλαδα  ή  για  τα  εξαιρετικά παρθένα  ελαιόλαδα  που  
λαμβάνονται  σε  λιγότερους  από  27°C  με  διήθηση  ή με φυγοκέντρηση του 
ελαιοπολτού, 

(γ) οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών  που  
αναφέρονται  στη  γεύση/ή  στην  οσμή  να  αναγράφονται  (για  το εξαιρετικό 
παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο) μόνον αν βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτικής  
μεθόδου,  η  οποία  προβλέπεται  από  τον  κανονισμό  (ΕΟΚ)  αριθ.2568/91, 

(δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί να 
αναγράφεται μόνον αν συνοδεύεται  από  την  ένδειξη,  με  χαρακτήρες  του  ιδίου  
μεγέθους  και  στο  ίδιο  οπτικό πεδίο, του δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας 
σε κηρούς και της απορρόφησης στο  υπεριώδες  φως,  που  καθορίζονται  σύμφωνα  
με  τον  κανονισμό  (ΕΟΚ)  αριθ. 2568/91. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ –ΔΙΑΝΟΜΗ –ΔΙΑΘΕΣΗ
α.  Η  μεταφορά     και  η   διάθεση   των  ειδών  επιτρέπεται   με  οχήματα  

που διαθέτουν  κατάλληλο  αμάξωμα,  κλειστό  από  όλες  τις  πλευρές  και  
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά   και   μόνο   για   τη   μεταφορά   των   ειδών   
αυτών,   εφοδιασμένα   με  τις σχετικές άδειες καταλληλόλητας.

β.  Τα   οχήματα   που   χρησιμοποιούνται   για   την   μεταφορά,   διανομή   
και διάθεση,   πρέπει   να   είναι   καθαρά   και   απολυμασμένα,   ώστε   τα   
προϊόντα   που μεταφέρονται να προφυλάσσονται με αυτόν τον τρόπο από πιθανές 
μολύνσεις.

γ. Απαγορεύεται   η   μεταφορά   προϊόντων   με   οχήματα   που   
μεταφέρουν ρυπαρά  αντικείμενα  ή  τοξικές  ύλες  ή  υγρά,  τα  οποία  μπορούν  να  
επηρεάσουν,  με οιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων 
αυτών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
α. Οι  παραδόσεις  των  ειδών  θα  είναι  τμηματικές  και  θα  

πραγματοποιούνται εντός  24  ωρών,  καθημερινά  και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  
και  Κυριακές –Αργίες, από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) 
στις Διαχειρίσεις 

β. Ως  ώρα  παράδοσης  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  από  08:00  π.μ.  
έως 13:00 π.μ.

γ. Η  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  ειδών  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  
της σύμβασης,  θα  γίνεται  από  αρμόδια  τριμελή  επιτροπή,  η  οποία  και  θα  
προβαίνει  σε όλους  τους  προβλεπόμενους  από  την  σύμβαση  ελέγχους. Η  
ανωτέρω  επιτροπή  θα ελέγχει    τη  συμφωνία  των  ειδών  με  τους  όρους  και  τις  
προδιαγραφές  της  σύμβασης και   θα   βεβαιώνει   αυτοδίκαια,   με   την   
οπισθογράφηση   του   αντίστοιχου   Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, την αποδοχή 
ότι το είδος είναι κατάλληλο και ότι μπορεί να παραληφθεί   και   να   χρησιμοποιηθεί.   
Σε   περίπτωση   που   το   είδος   παρουσιάζει αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  
σύμβασης,  η  επιτροπή  θα  εισηγείται  την  απόρριψή του,   αναφέροντας   
απαραιτήτως   τους   λόγους   απόρριψης   και   τις   αποκλίσεις   του 
απορριπτόμενου είδους.
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δ. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το 
είδος  και  την  ποσότητα,    σύμφωνα  με  τη  δοθείσα  παραγγελία,  όπως  επίσης  
και  να παρέχει   στην   επιτροπή   παραλαβής   κάθε   πληροφορία   και   στοιχείο   
που   θα   της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους.

ΕΛΕΓΧΟΙ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ
α. Η  Υπηρεσία  κατά  την  κρίση  της  και  παρουσία  του  οικονομικού  

φορέα  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:

(1) Μικροβιολογικό
(2) Χημική Ανάλυση
(3) Ιστολογική Εξέταση

β. Σύμφωνα  με  το  άρθρο  214  του  Ν.4412/16  τα  δείγματα  για  κάθε  
είδους εργαστηριακό  έλεγχο  θα  λαμβάνονται  εις  διπλούν  (δείγμα –αντιδείγμα).  
Το  κόστος των  υπόψη  ελέγχων  βαρύνει  τον  οικονομικό  φορέα,  ενώ  οι  υπόψη  
έλεγχοι  δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη μία φορά μηνιαίως.

γ. Σε  περίπτωση  που  τα  αποτελέσματα  των  δειγματοληπτικών εξετάσεων 
δεν είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων, επιβάλλονται στον 
οικονομικό  φορέα  οι  προβλεπόμενες  κυρώσεις  κατά  το  περιεχόμενο  της  
Σύμβασης και την Εθνική Νομοθεσία.

δ. Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  παραλαμβάνει  και  να  
αντικαθιστά άμεσα τα αλλοιωμένα είδη.

3. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΑ)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα ε τα οριζόμενα, 
ανά είδος, στον Κ.Τ.& Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις.
Συνθήκες ωρίμανσης Χρόνος ωρίμανσης
Α. Η ωρίμανση των τυριών πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν 
θα είναι κατώτερη των +10 oC και θα υπάρχει κατάλληλη για κάθε τύπο τυριού 
υγρομετρική κατάσταση. Ο χρόνος ωρίμανσης εξαρτάται από την κατηγορία του 
τυριού: α) τα πολύ σκληρά, τα σκληρά και τα ημίσκληρα τυριά για να συμπληρώσουν 
την ωρίμανση τους πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στις 
παραπάνω συνθήκες, β) τα μαλακά τυριά για να συμπληρώσουν την ωρίμανση τους 
πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Εξαιρούνται τα «Λευκά τυριά 
άλμης», τα οποία είναι παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα και επιτρέπεται να 
διατίθενται δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την Παρασκευή τους (η εξαίρεση αυτή δεν 
αφορά τα Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά). 
Β. Συνθήκες αποθήκευσης των ώριων τυριών μέχρι τη διάθεση τους στην 
κατανάλωση: α) πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε κλιματιζόμενους 
θαλάμους με ανακυκλούμενο έντονο ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας από 0 oC έως +10 
oC και υγρομετρικής κατάστασης από 75 έως 85, β) μαλακά τυριά: σε 
κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο μέτριο ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας 0 oC 
έως +2 oC και υγρομετρικής κατάστασης από 85 έως 95 %. Εξαιρούνται τα 
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συσκευασμένα σε συσκευασίες αδιαπέραστες από υγρασία π.χ. μεταλλικά δοχεία, τα 
οποία αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 0 oC έως +2 oC.
Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊόντα , θα αναγράφονται στην 
Ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. και 
στις επιμέρους παραγράφους του άρθρου 83 Γ (γενικές διατάξεις για τα τυριά από 
γάλα, με ωρίμανση) και επιπλέον:
- κατηγορία τυριού,
- είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί,
- ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία),
- μέγιστη υγρασία,
- ημερομηνία παραγωγής,
- ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας,
- χώρα προέλευσης παραγωγής του τυριού,
- έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά),
- ποσοστό άλατος,
- πρόσθετα, είτε έχουν προστεθεί στη μάζα του τυριού  είτε υπάρχουν στην
επιδερμίδα του τυριού και με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 
11 του Κ.Τ. και επίσης με οδηγίες, όπου χρειάζονται , π.χ. όταν η επιδερμίδα έχει 
ναταμυκίνη θα δίνονται οδηγίες στον καταναλωτή μέχρι ποιο βάθος θα καθαρίζει το 
τυρί.
Ήτοι:
α) Το προϊόν.
β) Την Προέλευση.
γ) Την επωνυμία και την έδρα του παραγωγού συσκευαστή.
δ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
ε) Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως.
στ) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης, τον αύξοντα αριθμό του 
μέσου συσκευασίας.
Οι λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.7 
του άρθρου 4 του Π.∆. 81/93, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις 
σήμανσης των τροφίμων:
• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών ελών σχετικά ε την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής.
• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 
απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου.
• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά 
την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων.
• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά ε την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά ε την παροχή πληροφοριών 
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για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της 
Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της 
Επιτροπής. 
Η επικάλυψη των τυριών μπορεί να είναι από κερί μελισσών, σκληρή παραφίνη ή 
άλλες ύλες που για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να τύχουν έγκρισης του ΑΧΣ και 
κατά περίπτωση, του ΕΟΦ ή του ΚΕΣΥ Η επικάλυψη μπορεί να είναι χρωματισμένη 
με τις χρωστικές του παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα 
Τροφίμων καθώς και με τις χρωστικές Ε180, Λιθορουμπίνη ΒΚ και Ε160β Ανάττο, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV, του εν λόγω άρθρου και σύμφωνα με τους 
όρους των παραρτημάτων αυτών. Επιτρέπεται η επάλειψη, η εμβάπτιση ή ο 
ψεκασμός μόνο της επιφάνειας των σκληρών, των ημίσκληρων και ημιμαλακών 
τυριών με ναταμυκίνη ή πιμαρισίνη.
Η συσκευασία να είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που 
έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.Π.

4.ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π.)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το τυρί ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π), να είναι πρώτης (Α') ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 
παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις.
Η ονομασία «ΦΕΤΑ» (FΕΤΑ) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται παρά κάτω, από γάλα 
πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
της «ΦΕΤΑΣ» πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις περιοχές Μακεδονίας, 
Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού 
Λέσβου, όπως αυτό ορίζεται στην υπ' αριθμό Υπουργική Απόφαση 313025, ΦΕΚ 8, 
Τεύχος Β'.
Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) πρέπει να 
πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το χρησιμοποιούμενο γίδινο γάλα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% κατά βάρος.
β) Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% κατά βάρος.
γ) Το ρΗ του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5.
δ) Η πήξη του γάλακτος πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την άμελξη. Το
γάλα μέχρι την πήξη διατηρείται σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.
ε) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά 
εκτρεφόμενες και προσαρμοσμένες στην περιοχή παρασκευής της «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) 
και η διατροφή τους πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της εν λόγω περιοχής.
στ) Το γάλα πρέπει να προέρχεται από αμέλξεις, που γίνονται 10 ημέρες τουλάχιστον 
μετά τον τοκετό.
ζ) Το γάλα πρέπει να είναι καθαρό, αγνό, υγιεινό, πλήρες.
η) Το γάλα πρέπει να είναι νωπό ή παστεριωμένο.
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θ) Το γάλα να χαρακτηρίζεται από απουσία αντιβιοτικών και γενετικά 
τροποποιημένων υλικών.
Απαγορεύεται η παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) από άλλο είδος γάλακτος, πλην των 
ανωτέρω καθοριζομένων. Στο προς τυροκομιση για παρασκευή «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) 
γάλα απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος 
γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων καθώς και η προσθήκη 
χρωστικών και συντηρητικών ουσιών. Στο προς τυροκομιση γάλα για παρασκευή 
«ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) προστίθενται παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη 
δράση. Όταν το γάλα παστεριώνεται προστίθενται αβλαβείς οξυγαλακτικές 
καλλιέργειες βακτηρίων, καθώς και χλωριούχο ασβέστιο. Μετά την πήξη του 
γάλακτος, το τυρόπηγμα τοποθετείται σε ειδικούς υποδοχείς (καλούπια) για φυσική 
στράγγιση, χωρίς πίεση. Κατά τη διάρκεια της φυσικής στράγγισης και όταν 
στερεοποιηθεί το τυρόπηγμα, υποβάλλεται σε ξηρό επιφανειακό αλάτισα με 
χονδρόκοκκο αλάτι (βρώσιμο χλωριούχο νάτριο). Κατά το στάδιο αυτό αναπτύσσεται 
στην επιφάνεια του τυροπήγματος άφθονη μικροχλωρίδα , η οποία θα συμβάλει 
σημαντικά στην ωρίμανση και στην ανάπτυξη ειδικών ο οργανοληπτικών ιδιοτήτων 
της «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ). Μετά το ξηρό αλάτισα και την τοποθέτηση του τυροπήγματος 
σε ξύλινους ή μεταλλικούς υποδοχείς, προστίθεται άλμη περιεκτικότητας σε 
χλωριούχο νάτριο 7% κατά βάρος. Οι υποδοχείς τοποθετούνται σε θαλάμους 
ωρίμανσης με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας μέχρι 18 oC και σχετικής 
υγρασίας τουλάχιστον 85%. Η ωρίμανση της «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) να γίνεται σε δυο 
στάδια: Το πρώτο στάδιο ωρίμανσης πραγματοποιείται και διαρκεί μέχρι 15 ημέρες. 
Το δεύτερο στάδιο ωρίμανσης πραγματοποιείται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις που 
εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία 24 oC και σχετική υγρασία 85% τουλάχιστον. Ο 
συνολικός χρόνος ωρίμανσης της «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) κατά τα ανωτέρω δυο στάδια 
διαρκεί τουλάχιστον δυο μήνες. Η ωρίμανση της «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ) γίνεται σε ξύλινα 
βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών 
που αναφέρθηκαν.
Η «ΦΕΤΑ» (FΕΤΑ) να διατίθεται συσκευασμένη σε κατάλληλα μεταλλικά δοχεία 
και εντός άλμης όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και 5 της Υπουργικής 
Απόφασης 313025 ΦΕΚ 8 Τεύχος Β.
Η παραδιδόμενη ΦΕΤΑ να έχει :
Α. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Λίπος επί ξηρού 43% κατ’ ελάχιστον.
2. Υγρασία 56% μέγιστον.
3. Χλωριούχο Νάτριο 3% μέγιστον.
4. Ενεργό οξύτητα 4.254.5%.
5. Χρώμα καθαρό λευκό.
6. Υφή συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές.
7. Εμφάνιση μαλακό τυρί με λίγες ή καθόλου οπές κατανεμημένες σε όλη την 
μάζα.
8. Γεύση ευχάριστη, λιπόλυσης ελαφρά όξινη και πλούσιο άρωμα.
9. Σχήμα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα.
10. Συνεκτικότητα μαλακό τυρί που να κόβεται σε λείες  φέτες.
11. Οπές: Καθόλου ή λίγες Κατανομή: Σε όλη τη μάζα Σχήμα οπής: Ακανόνιστο. 
Β ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
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Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που δεν μεταφέρουν 
τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) «ΦΕΤΑ» (FETA)
β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
γ) Τυρί.
δ) Η επωνυία και η έδρα του παραγωγού συσκευαστή.
ε) Το βάρος του περιεχομένου.
στ) Η ημερομηνία παραγωγής.
ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:

1.Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ
2. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας.
3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΦΕ165020/12/ 94). Τα στοιχεία 

ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και 
ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ). Οι ενδείξεις α, β, γ, δ, ε και στ' 
αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της 
«ΦΕΤΑΣ» (FΕΤΑ).

5. ΤΡΙΜΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Τα πολύ σκληρά, τα σκληρά και τα ημίσκληρα τυριά επιτρέπεται να διατίθενται και 
σαν προσυσκευασμένα τριμμένα τυριά με την προϋπόθεση ότι τα τυριά αυτά να 
πληρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να είναι σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των τυριών και τις ειδικές διατάξεις 
των τυριών από τα οποία προέρχονται (ενότητα Α παράγραφος 1 έως και 1.8 του 
Κ.Τ.Π),

2. Το καθαρό βάρος τους να αναγράφεται στη συσκευασία,
3. Η συσκευασία να είναι πλαστική αεροστεγής ε το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ 

που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.Π,
4. Τα τριμμένα τυριά να είναι απαλλαγμένα από την επιδερμίδα του τυριού 

(απαγορεύεται η παρουσία οποιουδήποτε συστατικού επικάλυψης της επιδερμίδας 
των τυριών π.χ. παραφίνης, χρωμάτων, ναταμυκίνης κ.λπ.),

5. Οι ενδείξεις στη συσκευασία να είναι ίδιες με τις ενδείξεις του τυριού από το 
οποίο προέρχονται και με την προσθήκη της φράσης «τριμμένο τυρί».

                                                                                Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής
                                                                         Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο                                                                

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας      
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.  …./20
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-ΜΙΚΩΝ, 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ  
                           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ……………

ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ                                       ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
Φ.831/ΑΔ.488 /Σ.18 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                             Ζούμπερι, 13 Απρ 21
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …/21

    Άρθρο 1ο    :   Γενικοί  Όροι
    Άρθρο 2ο    :   Περιγραφή – Τιμή  Αντικειμένου – Κρατήσεις 
    Άρθρο 3ο    :   Πληρωμή – Δικαιολογητικά
    Άρθρο 4ο    :   Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου  
    Άρθρο 5ο    :   Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
    Άρθρο 6ο    :   Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
    Άρθρο 7ο    :   Εγγυήσεις
    Άρθρο 8ο   :   Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή  Εγγυήσεων κ.λ.π
    Άρθρο 9ο    :   Χρόνος Παράδοσης
    Άρθρο 10ο    :   Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
    Άρθρο 11ο  :   Υποχρεώσεις Προμηθευτή
    Άρθρο 12o  :   Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
    Άρθρο 13o  :   Διάρκεια της Σύμβασης 
    Άρθρο 14o  :   Λύση και Τροποποίηση Σύμβασης 
    Άρθρο 15o  :   Αναπροσαρμογή Τιμών
    Άρθρο 16o  :   Ολοκλήρωση Σύμβασης
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ.  :  2294051030
FAX   :  2294051030

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/21
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-ΜΙΚΩΝ, 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΚΕΔΑ/Ζ

 
               Στο Ζούμπερι σήμερα…………………………..στα Γραφεία του Τμήματος 
Οικονομικού του ΚΕΔΑ/Ζ οι υπογεγραμμένοι …………………………………. Διοικητής 
του ΚΕΔΑ/Ζ, ως εκπρόσωπος της Π.Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Φ.831/ΑΔ…………………………………/Σ…………………………….………../………… 
Κατακυρωτική Απόφαση………….…….   και ο προμηθευτής 
«…………………………..» ΑΦΜ …………………. που εκπροσωπείται από 
τον…………………………..……………………………………………………………. με 
Α.Δ.Τ…………………………,Πόλη………………..Οδός……………………………….Αρι
θμ…………Τ.Κ………… Τηλ. ……………… – FAX. ………………. συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του, την 
ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Προμηθευτή», την προμήθεια των ειδών 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο δύο (2) της σύμβασης. 
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Άρθρο 1ο

Γενικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-

16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.

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

Άρθρο 2ο

Περιγραφή - Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις
1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια 

μαγειρικών ελαίων, γαλακτοκομικών, τυροκομικών, ζυμαρικών και οσπρίων προς 
κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ , ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ
ΤΙΜΗ/ ΜΜ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(€)

1

2

2. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α, που 
επιβαρύνει την Υπηρεσία.

3. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήματος ποσοστού 4% (αγαθά), ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της 
συμβατικής αξίας των αγαθών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014.
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4. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις (0,13468%), 
οι οποίες θα παρακρατηθούν εφάπαξ κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου για 
το σύνολο του συμβατικού ποσού, και αναλύονται ως ακολούθως: 

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 (Α΄24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 375 του Ν.4412/16, καθώς και με ο άρθρο 44 του Ν.4605/19.

β. Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042% 
(0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-12-
2014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.).

γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄ Αρ. 
1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

δ. Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄ 
Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

5. Πλέον των ανωτέρω, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά 
έξοδα:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής έξοδα ελέγχου - 
δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και 
Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης.

β. Όλα τα έξοδα πιστοποίησης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλίσεων, 
καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών ή 
καθυστερημένων παραδόσεων.

γ. Κάθε κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην προσφορά 
του προμηθευτή.

6. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ........................................    .
7. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική για την 

Π.Α., καθόσον οι τελικές παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
της Μονάδας, δύναται η κατανομή των ποσοτήτων μεταξύ των ειδών να 
τροποποιηθεί βάσει των αναγκών, εντός του ποσού της σύμβασης, ενώ οι 
προμηθευτές δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από το Δημόσιο (Π.Α), σε 
περίπτωση μη προμήθειας συγκεκριμένων ποσοτήτων των συμπεριλαμβανομένων 
στην παρούσα σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας επιβάλλουν αυτό.

Άρθρο  3ο

Πληρωμή – Δικαιολογητικά
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1. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα διενεργείται υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

α. Μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών 
από τα αρμόδια όργανα και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής 
συμβατικών ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του οικονομικού φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την πληρωμή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας των 
παραλαμβανομένων ειδών από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα της Μονάδας, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΕΠΑ Δ-45/10 της ΓΕΑ/ΔΥΓ, τις διαταγές της 
Υπηρεσίας ανάλογου περιεχομένου, τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις 
και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων καθώς και του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών.

β. Θα έχουν καταλογιστεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον 
Προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής συμβατικών ειδών με παρεκκλίσεις ή 
καθυστέρησης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή παραβίασης λοιπών όρων της 
σύμβασης.

γ. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση δικαιολογητικά.

2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Ειδικότερα, η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται, από τη Διαχείριση 

Τροφοδοσίας της Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού ή/και του Κεντρικού Κυλικείου, 
συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήμερο ή μηνιαίως, είτε με απευθείας πληρωμή από το 
Ταμείο με έκδοση επιταγής είτε με κατάθεση των χρημάτων σε λογαριασμό του 
προμηθευτή, ως εξής:

α. Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στις Διαχειρίσεις 
Τροφοδοσίας της Λέσχης Παραθεριστών και του Θερινού, καθώς και στο Κεντρικό 
Κυλικείο θα εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο Πώλησης αγαθών - Δελτίο Αποστολής. Τόσο 
στα Τιμολόγια όσο και στα Δελτία Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται πλήρως η 
περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεμάχια ανά είδος) σε πλήρη 
αντιστοιχία με αυτά που παραδίδονται.

β. Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει:
(1) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για 

είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
(2) 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).

(3) Λοιπά προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά.
4. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως 

της σύμβασης.
5. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της 

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

6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των συμβατικών ειδών με έκπτωση λόγω των 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

Άρθρο 4ο

Κήρυξη  Προμηθευτή ως Εκπτώτου 
1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του αρμόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη εντός 
του συμβατικού χρόνου ή του χρόνου παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (ΕΟΕ), 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Δύναται να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του 

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

Άρθρο 5ο

Κυρώσεις σε Βάρος του Οικονομικού Φορέα
1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των 

ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον οικονομικό φορέα οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2. Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα προς τους 
κανονισμούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας έγγραφη 
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, η Μονάδα δύναται 
να εκκινήσει τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.
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3. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους 
κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν άμεσα την 
ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και υποδηλώνουν μικρές αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, την ελλιπή τεκμηρίωση διαδικασιών 
σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις ορθές πρακτικές υγιεινής και τις 
αρχές του HACCP:

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο  1.500 €.
(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο  2.000 €.
(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο     2.500 €.
(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

4. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους ελέγχους των 
αρμόδιων οργάνων της Μονάδας 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.
5. 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.

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

7. Για τα θέματα κήρυξης οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
203 και 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6ο

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν :

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

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
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(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα.   

(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 κατασκευαστή – 
προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου).
(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη 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.

3. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 7ο

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

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

Ά ρ θ ρ ο  8ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή  Εγγυήσεων κ.λ.π

1. Η προμήθεια των προϊόντων θα γίνει με βάση την Τεχνική Περιγραφή ως 
Παράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Ο Προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση 
που ανέλαβε με την προσφορά του που υπέβαλε κατά την διενέργεια του υπ’ 
αριθμόν 02/20 Διαγωνισμού, ως το Παράρτημα «Β» της σύμβασης, και σύμφωνα με 
τη δέσμευσή του, στο κατατεθέν ΤΕΥΔ, με την οποία απεδέχθη πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της προμήθειας.
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Άρθρο 9ο

Χρόνος Παράδοσης 
1. Απαιτούνται τμηματικές παραδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση 

της παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας. Η 
συχνότητα αυτών θα καθορίζεται από τις καθημερινές ανάγκες των Διαχειρίσεων 
Τροφοδοσίας της Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού, καθώς και του Κεντρικού 
Κυλικείου. 

3. Ως ώρα παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08:00 π.μ. έως 
11:00 π.μ.

Άρθρο 10ο

Παράδοση – Παραλαβή Ειδών
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στις Διαχειρίσεις Τροφοδοσίας 

της Λέσχης Παραθεριστών, του Θερινού, ή/και του Κεντρικού Κυλικείου καθημερινά 
και σε ορισμένες περιπτώσεις και Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών από την 
τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια όργανα, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με 
έξοδα του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί και η παραλαβή τους θα 
γίνεται από τα αρμόδια όργανα.

2. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των ειδών 
στη Μονάδα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, κατάλληλα για μεταφορά 
τροφίμων, με την απαιτούμενη ισοθερμική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του 
είδους που μεταφέρουν. Η τήρηση των υγειονομικών συνθηκών μεταφοράς των 
προϊόντων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. 

3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά 
τα αλλοιωμένα και μη διαθέσιμα είδη καθώς και τα είδη για τα οποία έχει λήξει η 
ημερομηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και σε περίπτωση 
άρνησής του,  επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα που θα προβαίνουν σε όλους τους 
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους. 

5. Τα αρμόδια όργανα θα ελέγχουν τη συμφωνία των ειδών με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της σύμβασης και θα βεβαιώνουν αυτοδίκαια, με την 
οπισθογράφηση του αντίστοιχου Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, την αποδοχή ότι 
το είδος είναι κατάλληλο και ότι μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί. Σε 
περίπτωση που το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης θα 
εισηγούνται την απόρριψή του, αναφέροντας απαραιτήτως τους λόγους απόρριψης 
και τις αποκλίσεις του απορριπτόμενου είδους.
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6. Η Υπηρεσία κατά την κρίση της και παρουσία του προμηθευτή ή του 
αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα 
οποία θα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν 
υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:

α. Μικροβιολογικό.
β. Χημική Ανάλυση.
γ. Ιστολογική Εξέταση.

7. 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. 

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

9. Η  συσκευασία των προς παράδοση ειδών θα είναι όπως του εμπορίου 
και πάντα σύμφωνη με το πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και την Τεχνική Περιγραφή 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.

10. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε γνωμοδότηση 
συλλογικού οργάνου (π.χ. επιβολή ή απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη 
προμηθευτή έκπτωτου κλπ). Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις τα αρμόδια 
συλλογικά όργανα για έκδοση της ανάλογης γνωμοδότησης ορίζονται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11ο

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.
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  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 προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του 
προσωπικού του προμηθευτή προς οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται 
απεριόριστα.

 Άρθρο 12ο

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 έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε 
περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, εισπράττεται κατά 
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Με τον ίδιο τρόπο 
και με τα ίδια μέσα, εισπράττονται τα δικαιώματα του Μ.Τ.Α. που προέρχονται από 
ποινικές ρήτρες. 

Ά ρ θ ρ ο  13ο 
Διάρκεια Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ισχύος από ………. έως ………….   .

Άρθρο 14ο 
Λύση και Τροποποίηση Σύμβασης

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

2. Η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, σε 
οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 133 του 
Ν.4412/16.

Άρθρο 15ο 
Αναπροσαρμογή Τιμών
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Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης.

Άρθρο 16ο 
Ολοκλήρωση Σύμβασης

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που απαιτείται ή σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά 
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
     β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που 
παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
     δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση, κατά τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.

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

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο      Ο
   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ      ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»  Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας 
«Β»  Προσφορά Προμηθευτή
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                                                                                Ασμχος (Δ) Αθανάσιος Στρατής
                                                                         Υποδιοικητής

Ακριβές Αντίγραφο                                                                

Επγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Καμπανάκη Ελευθερία                
Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας      
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