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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. Νν 01/21 
 
 1. Η 113 Πηέξπγα Μάρεο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα ηελ ππνβνιή έγγξαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε έλα ζηάδην, πξνο 
ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα Νσπώλ θαη Καηεςπγκέλσλ 
Ιρζπεξώλ γηα θάιπςε αλαγθψλ Μνλάδαο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
δεθαελλέα ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα έλα 
(1) έηνο, κε δπλαηφηεηα 6κελεο παξάηαζεο, ππφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη φξνπο: 
 
  α. Φπζηθφ αληηθείκελν-Δθηηκψκελε αμία: Πεξηνδηθή πξνκήζεηα Νσπώλ 
– Καηεςπγκέλσλ Ιρζπεξώλ (CPV: 15221000-3,15211000-0), ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο δεθαελλέα ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00 €) ησλ εηδψλ ηνπ 
πίλαθα Παξαξηήκαηνο «Α» γηα θάιπςε αλαγθψλ Μνλάδαο, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο-πξνδηαγξαθέο ησλ Παξαξηεκάησλ «Β» θαη «Γ» : 
 

  β. Σερληθή Πεξηγξαθή: Χο ην παξάξηεκα «Γ» ηεο παξνχζαο. 

 

          γ.    πκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ αλαδφρνπ θαη νηθνλνκηθνχ 
θνξέα : Χο ην Παξάξηεκα «Σ». 
 
  δ.     Υξεκαηνδφηεζε: Δζσηεξηθνί πφξνη Μνλάδνο. 
                        
  ε. Υξφλνο θαη Σφπνο Παξάδνζεο: Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαδίδνληαη ζηελ 113 ΠΜ (Λέζρε Αμθσλ θαη Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο ηεο 113 
ΠΜ) εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο 
(ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ 
ην κέγεζνο απηήο..  
 
       ζη. Γηαδηθαζία Παξάδνζεο – Παξαιαβήο:  Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα 
παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» 
ηεο παξνχζαο.  
    
  δ. Πξνζθεξφκελε ηηκή-Κξαηήζεηο: ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,13468%, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ σο άλσ νξηδφκελν ηφπν θαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν 
ηξφπν. 

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

  ε. Πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο: Η δαπάλε ππφθεηηαη ζηελ 
πξνείζπξαμε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 4% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (αθαηξνπκέλσλ ησλ 
θξαηήζεσλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13. 
 
         ζ. Κξηηήξην αλάζεζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά είδνο (ρακειφηεξε ηηκή αλά 
είδνο). Γύλαηαη ε θαηάζεζε πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ εηδώλ. 

 

                 η. Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο & Γηαδηθαζία-Υξφλνο Δμφθιεζεο: Χο ην 
άξζξν 10 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο. 
    
  ηα. Φάθεινο Πξνζθνξάο πκκεηέρνληνο: χλνιν δηθαηνινγεηηθψλ, σο 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο.  
      
  ηβ. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ-Έθδνζε απφθαζεο 
αλάζεζεο: Χο ηα άξζξα 4 & 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο. 
  
  ηγ.  Σξφπνο θαη Πξνζεζκία θαηάζεζεο Πξνζθνξψλ : Οη πξνζθνξέο 
θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ‟ 
ΑΡΙΘΜ 01/21 ΠΡΟΚΛΗΗ 113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ» ζηε 113 ΠΜ/ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 
 
   (1) Δίηε κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε «113 
ΠΣΕΡΤΓΑ ΜΑΥΗ/ΜΘΚΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΣΚ 57001»κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 
κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (COURIER), κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε 
φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο 113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 
πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ, κέρξη ηελ 20ε Απξηιίνπ 21 εκέξα Σξίηε θαη 
ώξα 14:00. Χο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνπο ρεηξηζηέο 
ζέκαηνο (2310-485045) γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ ζηε Μνλάδα ή ηελ 
παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο απφ ηελ Πχιε ηνπ ηξαηνπέδνπ ζηελ 
πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο 
(COURIER). ε θάζε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν 
θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ ζα απνζηαινχλ.  
 
   (2) Δίηε κε ηελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, (απηνπξνζψπσο ή κε 
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν), ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο 
113 Πηέξπγαο Μάρεο, κέρξη ηελ ηηζέκελε εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
 
                        (3)  Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη κε νπνηνδήπνηε 
άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία κεηά ηηο παξαπάλσ  εκεξνκελίεο ή ψξεο, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
 
  ηδ. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο – αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Οη 
πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ δεκφζηα ηελ  21ε Απξηιίνπ 21, εκέξα Σεηάξηε 
θαη ώξα 10:00 ζην Γξαθείν Δθκεηαιιεχζεσλ ηεο 113ΠΜ/Σκ. Οηθνλνκηθνχ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. ηε δηαδηθαζία δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη νη 
πξνζθέξνληεο (ή κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο), θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο 
ηνπ ρεηξηζηή ζέκαηνο. 
 

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

       ηε. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ: Δλελήληα (90) εκεξψλ.  
 
       ηζη. Πνηληθέο ξήηξεο/Κήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ - Κπξψζεηο: 
Χο ην άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο. 
 
        2.     Η αξκφδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε 
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Πξφζθιεζεο 
λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 
ππνβάιιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 
 
        3.   Με ηνλ αλάδνρν ζα ππνγξαθεί χκβαζε δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, κε 
δπλαηφηεηα 6κελεο παξάηαζεο, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Παξαξηήκαηνο «Σ». 
Σν ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ χςνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε 
λα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ  δεθαελλέα  ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00€), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
 
        4.  ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο εηδώλ από άιιε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία Πξντζηάκελεο Αξρήο, ε παξνύζα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζε 
όπνην ζηάδην θαη αλ βξίζθεηαη, ζα ιύεηαη απηόκαηα, ρσξίο θακία απαίηεζε 
από ηηο ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο. 
 
 5. Η παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ 
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο (www.haf.gr) θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν 
ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ζην δηαδίθηπν. 
 
        6.    Πιεξνθνξίεο: Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηει.: 2310-485045,  Δπγνο 
(Ο) Μπφζθνπ Π. ε θάζε πεξίπησζε, νπδείο ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ή πξνζθέξνληαο δχλαηαη λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο ησλ 
ππεξεζηαθψλ Οξγάλσλ. 
 
        7. Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ 
δηαηάμεηο (Ν.4270/14 θαη Ν.4412/16). 
    

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδεθηέο γηα ελέξγεηα 
113 ΠΜ/ΣΜ .ΟΙΚ. 
Απνδέθηεο γηα πιεξνθνξία 
113 ΠΜ/ΜΔΔΠ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α» ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ  
«Β» ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ -ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
«Γ» ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
«Γ»  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
«Δ»  ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
«Σ» ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 
Σκρεο Δθκεηαιιεχζεσλ             

       κρνο (Ι) Γεψξγηνο Φφξηεο 
Γηνηθεηήο 

  

    

http://www.haf.gr/
ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

 
                                  ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ  
 

1.  Η πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαελλέα 

ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00€)  ρσξίο ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο κε δπλαηφηεηα 6κελεο 

παξάηαζεο, θαη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηξηψλ  (3) εηδψλ λσπψλ ςαξηψλ θαη πέληε 

(5) θαηεςπγκέλσλ, κε εθηηκώκελε πνζόηεηα  σο ν θάησζη πίλαθαο: 

 
            2. Οη αλσηέξσ εθηηκψκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο, βαζίδνληαη ζε 
απνινγηζηηθά ζηνηρεία, δχλαληαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ γηα ην θάζε είδνο αλαιφγσο 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο Μνλάδαο, δελ είλαη δεζκεπηηθέο θαη ν πξνκεζεπηήο δελ 
δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε απφ ηελ ΠΑ ζε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ. 
 

3. Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) 

αλά είδνο. 

4. Γύλαηαη λα δνζεί πξνζθνξά γηα νξηζκέλα κόλν από ηα αλσηέξσ 

δεηνύκελα είδε. Χο εθ ηνύηνπ, ινηπόλ, δύλαηαη ε θαηαθύξσζε λα γίλεη ζε 

πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο νηθνλνκηθνύ θνξέα. 

                                                                  Δπγνο (Ο) Αγγ. Φηιψλε 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                            Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 
Σκρεο Δθκεηαιιεχζεσλ                                                                       
 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ 
Φ.830/AΓ.3362/.684/ 08-04-21 

 
113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΜ/ΔΧΝ      

  08 Απξ „21 
  

Α/Α  
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΑΞΙΑ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (€) 

1 
ΣΙΠΟΤΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Α‟ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ (ΔΧ 
300gr) 

 
ΝΧΠΗ 

840 Kgr 5.000,00 € 

2 
ΣΙΠΟΤΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Α‟ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ (300-
400gr) 

ΝΧΠΗ 1.050 Kgr 7.000,00 € 

3 
 

ΛΑΒΡΑΚΙ ΔΧ 300 gr 
 

ΝΧΠΟ 
170 Kgr 1.000,00 € 

4 ΓΑΛΔΟ ΦΙΛΔΣΟ ΚΣΦ 140 Kgr   500,00 € 

5 ΟΤΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ ΚΣΦ 130 Kgr 1.000,00 € 

6 ΘΡΑΦΑΛΟ 
ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΟ 

ΚΣΦ 
340 Kgr 

2.000,00 € 

7 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΙΛΔΣΟ ΚΣΦ 90 Kgr    500,00 € 

8 ΓΑΡΙΓΑ ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ 
Νν2 

ΚΣΦ 
200 Kgr 

2.000,00 € 

                  ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ          19.000,00 € 

                  ΦΠΑ 13%  2.470,00 € 

                 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ         21.470,00 € 

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

 
 
 

ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

 
 Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πεξηνδηθή πξνκήζεηα ηεο 
Λέζρεο θαη  Σξνθνδνζίαο ζηξαηεπζίκσλ ηεο 113 ΠΜ κε Νσπά-Καηεςπγκέλα 
Φάξηα, θαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ελόο (1) έηνπο, κε δπλαηόηεηα 6κελεο 
παξάηαζεο. Η ελ ιφγσ δαπάλε δελ δχλαηαη λα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ  
δεθαελλέα ρηιηάδσλ  επξώ (19.000,00€), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Η 
δηαδηθαζία αλνίγκαηνο πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ  21ε Απξηιίνπ 21, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο 113ΠΜ, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά είδνο (ήηνη ε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο 
ρσξίο λα ππάξρεη ππέξβαζε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ζην ζχλνιν), θαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο Μνλάδαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δύλαηαη 
λα δνζεί πξνζθνξά θαη γηα κέξνο ησλ εηδώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 
 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 
 

α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

    β. δεκφζηνη θνξείο 

    γ. ελψζεηο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή/θαη θνξέσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη 
είλαη εγθαηεζηεκέλα/νη/εο ζε: 

 (1) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

    (2) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 

    (3) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη 

         
     (4) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ  Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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2. Ο φξνο "νηθνλνκηθφο θνξέαο" αθνξά φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν  θαηεγνξίεο. 
 

3.  Οη ελψζεηο θαη νη πξνζσξηλέο ζπκπξάμεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ 
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 
πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή ζχκπξαμε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε χκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 
θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 
 

         4.       ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξσλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε 
απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.    
 
 
                                                       Άξζξν 3 

Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 
 

 1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 

        α. Να έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθά θπιιάδηα θαη 

άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη πεξηέρνπλ 

εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, 

ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή (γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα ηζρχεη ην άξζξν 92, παξ. 4). 

 

β. Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο 

δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο  θαηά 

ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. 

  

 2. Με θαλνληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απηέο: 

 

  α. φζεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο, 

 

  β. φζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα, 

 

  γ. φηαλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζέκηηεο πξαθηηθήο, 

φπσο ζπκπαηγλίαο ή δηαθζνξάο, 

 

  δ. φζεο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αζπλήζηζηα 

ρακειέο. 

 

 3. Απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη : 
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  α. φζεο ππνβάιινληαη απφ πξνζθέξνληεο νη νπνίνη δελ 

δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα,  

 

  β. φζσλ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, φπσο θαζνξίζζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

           4. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ πξσηφηππεο, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν. Απαηηείηαη λα είλαη κνλνγξακκέλεο  αλά ζειίδα. Η ζπλερήο αξίζκεζε ησλ 

ζειίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή.  

 

5. Δπί ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη 

αθφινπζεο ελδείμεηο: 

  
     α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα) 

 

         β. Σελ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ππφ κνξθή νδεγίαο 

(Πξνο ηελ 113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ). 
 

     γ. Σα ζηνηρεία ηεο Πξφζθιεζεο (Πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ ηρζεξψλ πξνο 
θάιπςε αλαγθψλ Μνλάδαο.) 

 

                       δ. Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

          ε.    Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (επσλπκία-δηεχζπλζε-

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θιπ). 

 

           6. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο 
(3) παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο (δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). εκεηψλεηαη φηη ε 
Πξφζθιεζε ζα δηελεξγεζεί ζε έλα ζηάδην, ζην νπνίν ζα αμηνινγεζνχλ ζπλνιηθά 
νη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία). Ο  θαζέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ππνθαθέινπο λα θέξεη ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

                         α. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ν 
νπνίνο πξέπεη λα πεξηέρεη: 

                       (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/16, κε ην νπνίν ζα 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηεο Πξφζθιεζεο, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

                        (2)  Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 
ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ, θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) απφ 
ηα νπνία λα πεγάδεη ν έρσλ ηελ αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο - ππνβνιήο πξνζθνξάο 
[Ν. 4412/16, άξζξν 93 εδάθην γγ)]. 
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               β. Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 
ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο: 
                              

                          (1) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986,ζπκθψλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ζπκθσλεί  ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο ΠΔΔ θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ 
δεκνζίνπ, φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο ΠΔΔ θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ – πνηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ, θαζψο θαη φηη  δεζκεχεηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ µε ηα 
θαηάιιεια ηδία µέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο.  
                       
                      (2) Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ θαηά ην δηεζλέο πξόηππν ISO 
22000:2005 ή BRC Food ή  IFS Food ή  FSSC 22000 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν 
πξφηππν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ HACCP. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα 
αθνξά ζηελ παξαγσγή ή/θαη εκπνξία ηνπ πξντφληνο θαη λα έρεη εθδνζεί απφ 
θνξέα πηζηνπνηεκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) ε άιιν 
επξσπατθφ νξγαληζκφ δηαπηζηεχζεσλ ρψξαο-κέινπο ηεο Δ.Δ. Η ελ ιφγσ 
πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαζψο θαη θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
  
                    (3)  Σελ αθξηβή δηεύζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
                    (4)   Άδεηα δξαζηεξηόηεηαο-ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
                          
                    (5) Φσηναληίγξαθν βηβιίνπ επηζεώξεζεο αξκνδίσο ζεσξεκέλν ή 
έθζεζε επηζεψξεζεο απφ αξκφδηα αξρή ή θηελίαηξν. 
     
                     (6) Φσηνηππίεο ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ απφ ηα νπνίεο ζα πηζηνπνηείηαη απφ αξκφδηα 
θξαηηθή αξρή, ε θαηαιιειφηεηα ησλ νρεκάησλ γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη.  
 

 γ.  Φάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη ηα πξνζθεξφκελα είδε, ζπκπιεξψλνληαο ηα θάησζη, ζχµθσλα µε ην 
Παξάξηεκα «Δ» ηνπ παξφληνο:  

 
           (1)  Αθξηβή νλνκαζία ηνπ πξντφληνο.  
               
           (2) Σελ πξνζθεξφκελε ηηµή ζε επξψ, ζηαζεξή θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. ε 
πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηµήο αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο, ιαµβάλεηαη ππφςε ε ηηµή νινγξάθσο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηµή δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο 4% θαζψο θαη ε θξάηεζε ππέξ ΔΑΑΓΗΤ- ΑΔΠΠ πνζνζηνχ 
0,13468%.  

               
            (3)  Σν πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε.  
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            (4) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.           

  
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθώλ-Δπηινγή Πξνζθέξνληνο – Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθύξσζεο- Έγθξηζε ηνπ Γηαγσληζκνύ – Καηαθύξσζε-ύκβαζε 
 

1. Η δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο 
113ΠΜ. 
 

         2. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε κία (1) δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, ζηελ νπνία απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, θαη ε 

Δπηηξνπή κνλνγξάθεη θάζε θχιιν ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ. Καηά ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 

εθπξνζψπεζεο. 

 3. Μεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ε Δπηηξνπή ειέγρεη-αμηνινγεί 
ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαξηίδεη πξαθηηθφ. Σν πξαθηηθφ ππνβάιιεηαη 
καδί κε ηνλ θάθειν ηεο Πξφζθιεζεο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθνχ ηεο Μνλάδαο γηα ηελ 
έθδνζε ζρεηηθήο πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

 4.  Η αλαζέηνπζα αξρή κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ, πξνηεηλφκελν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, πξνζσξηλφ αλάδνρν λα 
ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (δειαδή ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ. 
 
        5. Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηα νπνία ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, σο ε αλσηέξσ 
παξάγξαθνο, είλαη ηα θάησζη: 
 

 α.  Τπεύζπλε  δήισζε, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή ησλ 
ππφρξεσλ θαηά πεξίπησζε πξνζψπσλ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν) 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73, 
παξ.1 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε ππνβνιή ηεο 
ππεχζπλεο δήισζεο ζα πινπνηείηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 
 

     β.  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 
εηαηξείαο, ηηο πξάμεηο νξηζκνχ ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηηο Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ., Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ. θαη ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ-Μειψλ γηα ηηο Α.Δ., θαζψο επίζεο ην 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 
                γ. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα κε ηελ έλδεημε «είζπξαμε ρξεκάησλ 
από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο» θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 
73, παξ. α‟ & β‟ ηνπ Ν.4412/16) (γηα ηηο εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
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αζθάιηζεο), κε αληηθείκελν ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. Οη 
αλσηέξσ ελεκεξφηεηεο πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. 
 
         6. Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 
πξνκεζεπηή είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά είδνο (ήηνη ε ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο ρσξίο λα 
ππάξρεη ππέξβαζε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ζην ζχλνιν), θαη σο εθ ηνχηνπ, 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππ' φςε, θπξίσο, ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 

 
  α. Απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή, ππφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη 
ακέζσο παξαθάησ. 
 
  β. Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ΠΔΔ 01/2021 (Παξάξηεκα «Γ»), θαζψο θαη πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηζρχνπζεο 
πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ-πνηψλ. 
 

                             γ.  Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 
 

  δ. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 
πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ζηελ αγνξά, γηα φκνην ή 
παξεκθεξέο αγαζφ. 
 
       7.   Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά απφ έγγξαθε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
 
 8. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί 
ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  ηελ 
πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ζε θάπνην/θάπνηα είδνο/είδε, ν 
κεηνδφηεο ζα αλαδεηθλχεηαη θαηφπηλ θιήξσζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 90 (παξ.1) ηνπ 
Ν.4412/16.   
 
 9. Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, είλαη ελόο (1) έηνπο, κε δηθαίσκα 
6κελεο παξάηαζεο θαη ζα θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο «Σ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε 
δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ πξφζθιεζε, 
νχηε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
    
        10. Πξνζθέξσλ πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ 
νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε ζηo φλνκά ηoπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πoπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε φιεο ηηο ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην Ν.4412/16 
ζπλέπεηεο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε 
ηελ πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/16. 
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 11. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα εθαξκνζζνχλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, 
ζρεηηθά κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, επί ζεκάησλ αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 5 
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ. 

 
 Η αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:  
 
   α. Η νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο 
104 ηνπ Ν. 4412/16 ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί 
ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  
 
   β. Η νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη 
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/16. 
 
   γ. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 
απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ 
είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102. 
 
   δ. Η νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, εάλ ηέηνηα δελ 
επηηξέπεηαη ή, εάλ επηηξέπεηαη, δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ εγγξάθσλ 
ηεο ζχκβαζεο.  
 
   ε. Η νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη 
ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 
ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 
4 ηνπ άξζξνπ 73, θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε 
απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
 
   ζη. Πξνζθνξά ππφ αίξεζε. 
 
  δ. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή 
γεληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ 
λα πξνβιέπεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε δεηγκάησλ, ε κε πξνζήθνπζα θαηάζεζε ηνπο. 
 

Άξζξν 6 

Ιζρύο Πξνζθνξώλ 
  

              1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα 
ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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           2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
  
           3.  Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη ΄ αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο Πξφζθιεζεο ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
Πξφζθιεζε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
  
            4.  Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή 
βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ Πξφζθιεζε. 
 
                                                          Άξζξν 7 

Δλζηάζεηο  
 

              1.   Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνκεζεπηή ζηε πξφζθιεζε  θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη 
ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε 
άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. Καηά ηα ινηπά, 
γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνκήζεηα θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη 
εμέηαζεο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 
            
            2.    Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα 
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Παξάδνζε – Παξαιαβή – Πξνδηαγξαθέο-Πξνζεζκία 
 
 1.  Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηελ Λέζρε Πεξαίαο ή ζηελ 
Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο ηεο 113ΠΜ,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ 
Γεπηέξα έσο θαη άββαην), εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο 
(πξνθνξηθήο ή ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, 
αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο απηήο (παξαγγειίαο).  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 
κπνξεί λα δεηεζεί ε παξάδνζε πξντφλησλ Κπξηαθή ή αξγίεο. 
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 2. Σα πξντφληα, ε παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη ε δηαθίλεζή ηνπο, ζα 
ππφθεηληαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο 
θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ). 
 
           3. Σα πξντφληα ζα ηεξνχλ πιήξσο ηα νξηδφκελα ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θξηηήξηα (Παξάξηεκα «Γ»). 
 

 4. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο 
350ΠΚΒ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο είηε θαηά ηελ 
παξαιαβή ησλ εηδψλ είηε κε επηηφπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξέρεη, ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, θάζε δηεπθφιπλζε θαη δηεπθξίληζε πνπ ηπρφλ ηνπο δεηεζεί. 
 
 5. Δπίζεο, ε Μνλάδα θαηά ηελ θξίζε ηεο, κέζσ ηεο Τγεηνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο 350ΠΚΒ, θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ θαηά πεξίπησζε ειέγρνπο: 
 
  α. Μηθξνβηνινγηθφ. 
  β. Υεκηθή Αλάιπζε. 
  γ. Ιζηνινγηθή Δμέηαζε. 
 
 6. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, 
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέρξη κία (1) θνξά ην κήλα ή δψδεθα (12) θαηά έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο 
ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 
εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
ησλ ηξνθίκσλ 
          7.   Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο 
Μνλάδαο (πζζηηηάξρεο Λέζρεο Αμθψλ Πεξαίαο ή Γηαρεηξηζηήο Σξνθνδνζίαο 
θιπ) παξνπζία Ιαηξνύ ή Κηεληάηξνπ, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ειέγρνπ.  
πγθεθξηκέλα ηα αλσηέξσ φξγαλα ζα ειέγρνπλ ηε ζπκθσλία ησλ εηδψλ κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην ππφ 
παξαιαβή είδνο είλαη θαηάιιειν θαη φηη κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί. Η θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα 
πηζηνπνηείηαη κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ 
ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα, ζηα νπνία ζα 
ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθψο ν Ιαηξφο ή Κηελίαηξνο ηεο Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο 
Γηαρεηξηζηήο (Σξνθνδνζίαο ή Λέζρεο αλαιφγσο ηεο πξνκήζεηαο). ε πεξίπησζε 
πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νη αλσηέξσ 
ζα εηζεγνχληαη εγγξάθσο ηελ απφξξηςή ηνπ, αλαθέξνληαο απαξαηηήησο ηνπο 
ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ απνξξηπηφκελνπ είδνπο ζηελ αξκφδηα 
επηηξνπή αγνξψλ ηεο Μνλάδνο. ηε ζπλέρεηα ε  επηηξνπή αγνξψλ, αθνχ εμεηάζεη 
θαη αμηνινγήζεη ηελ παξαπάλσ αλαθνξά,  ζα ζπληάζζεη έγγξαθε γλσκνδφηεζε 
πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο 113ΠΜ φπνπ ζα εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ ελ ιφγσ 
είδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλέο θπξψζεηο ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο 
έθπησηνπ. 
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8.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, 
είλαη δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 
γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή 
απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θιπ). ε 
φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο 
απαηηνχκελεο  γλσκνδφηεζεο είλαη ε εθάζηνηε επηηξνπή αγνξψλ. 

  
Άξζξν 9 

Δγγπήζεηο 

 1. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 
Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη 
κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ 
ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

  
 2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ 

εηδψλ ηνπ  Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο  Πξφζθιεζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ, ρσξίο Φ.Π.Α. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο 
ησλ εηδψλ θαηά δχν (2) κήλεο ηνπιάρηζηνλ. 

 
3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπήζεηο πξέπεη 
λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/16, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 
 

4.     Η αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ 
πινπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν «θάζε απαίηεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο», φπσο 
απηφ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν.4412/16. 
 
         

                                                      ΑΡΘΡΟ 10 

Πιεξσκή - Γηθαηνινγεηηθά 
 
 1.  Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη σο εμήο:  

 Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα εθδίδεη ηηκνιφγην – 
δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ηνηο κεηξεηνίο (έσο ην πνζφ ησλ 500,00 
επξψ). Γηα πνζά (ηηκνινγίνπ ή ηηκνινγίσλ αλά εκέξα) κεγαιχηεξα ησλ 500,00 
επξψ ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε επηηαγή ή κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ 
ινγαξηαζκφ. 
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 2.  Η εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ πηζηνπνηεζεί ε 
θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ 
ζα ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθψο ν Ιαηξφο ηεο Μνλάδαο θαη ν 
αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο (Λεζρψλ ή ηξνθνδνζίαο, αλαιφγσο ηεο πξνκήζεηαο) θαη 
εθόζνλ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηε Μνλάδα (Σκήκα Οηθνλνκηθνύ ηεο 113ΠΜ) ελ 
ηζρύ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ. 
 
 3.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη 
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΔΦΚΑ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο 
πνπ θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο. Η κε πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απνηειεί ιόγν ιύζεσο ηεο ζύκβαζεο. 

 4.   Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ηελ Μνλάδα.  
 
        5.  Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηαη Φφξνο 
Δηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4%, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο 
ησλ αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.4172/13, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4254/2014,θαζψο θαη παξαθξαηήζεηο πνζνζηνχ 
0,07252%  ππέξ ΔΑΑΓΗΤ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ 
Ν.4412/16 θαη πνζνζηνχ 0,06216% ππέξ  ΑΔΠΠ ζπκθψλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 44  Ν.4605/19. 
  
        6.      Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 
                 α. Μεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο 
πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ εηδψλ απφ ηελ Τπεξεζία. 
                 β. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη). 
 
        7.     Η πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε 
Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 
ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα 
ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ 
ελ ιφγσ έηνπο. 
 
        8. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 

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

 9. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ηεο  Μνλάδαο, δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαγγέιιεηαη ε 
ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο ππαίηηνο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα 
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ζέκαηα θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ 
θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Κπξώζεηο γηα Αζέηεζε Όξσλ ύκβαζεο – Πνηληθέο Ρήηξεο 

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

(1) Αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ-ειιείςεηο εηδψλ. 
 
    (2) Πψιεζεο κε απζαίξεηεο ηηκέο. 
 
                        (3) Υξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ άλσ ησλ 
48 σξψλ. 
 
    (4) Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο εηδψλ κε αληαπνθξηλφκελσλ ζηηο 
απαηηήζεηο ή αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 24 σξψλ. 
    
    (5) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
    (6) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο θαηά ηε 
ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
    (7) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο ηεο 
Μνλάδνο. 
 
                       (8) Παξάδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
    (9) Με ηήξεζεο γεληθφηεξα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο φξνπο, 
 

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε. 
 

Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν ηξηαθφζηα επξψ (€ 300,00). 
 

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν εμαθφζηα επξψ (€  600,00). 
 

                           Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
  β.  Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεκαηηθψλ ζε 
πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα 
ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε (κε ηνμηθέο 

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
Ννκνζεζίαο, επηβάιιεηαη: 
 
             (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν πέληε ρηιηάδεο 
επξψ (€5.000). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΓΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ ΔΦΔΣ 
θαη ηεο Αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο.  
Δπηπιένλ, δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ δηνξζψζεηο θαη 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη έιεγρνο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ κε αλάινγν απνδεηθηηθφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη, ε Μνλάδα κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ απαηηνχκελσλ εηδψλ απφ άιιν πξνκεζεπηή, 
επηβαξχλνληαο ην ζπκβαζηνχρν κε ηελ επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ 
ηηκή. 
 
     (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε, έθπησζε. 
 
       2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο 
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα ππέρνπλ 
κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή 
απνζχλζεζε. 
 
        3. Η Τπεξεζία θεξχηηεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην απεπζείαο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ  νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν πνπ ζα 
δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο/ζπκθσλεηηθνχ θξηζνχλ κε 
απνδεθηέο.  
 
 4. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 
 
 5. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
εθάζηνηε πξνκεζεπηή. 
 
 6. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
 
 7. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 
εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηηο πιεξσκέο ηνπ επφκελνπ κήλα. Η απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 
 
         8.  Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε άιιε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα 
απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

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

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Δμαηξέζεηο Δπηβνιήο Κπξώζεσλ – Αλσηέξα Βία 
 
 1.  Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία ή αληηθεηκεληθά ζνβαξνί ιφγνη, νη νπνίνη έρνπλ σο ζπλέπεηα λα 
πξνθαιείηαη αδπλακία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 
πξνζεζκίαο, παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ, εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ. Η απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά 
πνπ ηε ζπληζηνχλ, λα αλαθέξεη απηά εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηε Μνλάδα 
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
  β. Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
ζπλεπάγεηαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
  γ. Πιεκκχξα. 
  δ. εηζκφο. 
  ε. Πφιεκνο. 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
εθφζνλ επέδξαζε επί ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή 
πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ. 
  
 2. Καλέλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφο εθφζνλ ν 
πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιιν θαηαλαισηή θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ 
επηθαιεζζεί αδπλακία παξάδνζεο ζηε Μνλάδα. 
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                                                      ΑΡΘΡΟ 13 

Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 
 
    Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε 
θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν 
πξνκεζεπηήο έρεη ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε 
πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Με ηνλ ίδην 
ηξφπν θαη κε ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ Μ.Σ.Α. πνπ 
πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. 
  
                                                       ΑΡΘΡΟ 14 

Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή 
 

1.    Ο Πξνκεζεπηήο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζην  Γξαθείν Αζθαιείαο ηεο 113 ΠΜ, 
θαηάζηαζε κε άηνκα θαη νρήκαηα πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηελ Μνλάδα γηα παξάδνζε 
εκπνξεπκάησλ θαη πιεξσκή. 

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

          α. Να έρεη εμνπζηνδφηεζε απφ ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο Μνλάδαο. 

          β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο 
θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 

                  γ. Να είλαη αζθαιηζκέλν ζην Ι.Κ.Α., κε επζχλε απνθιεηζηηθά ηνπ 
Πξνκεζεπηή. 
 
        3.   Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη: 
 
               α.  Γελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. 
εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ. 
    β.  Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
   4.  Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 
 
      5.   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Μνλάδα κπνξεί λα θάλεη πνηνηηθφ 
έιεγρν: 
 
     α.    Σσλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιήο δεηγκάησλ ησλ πξντφλησλ ζηα 
αξκφδηα Κξαηηθά Υεκεία. 
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     β.   Σσλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 
 
        6. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ησλ 
Μνλάδσλ. 
 
  β. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ 
ρεκηθψλ ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη). 
 
      7.  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 ησλ 
παξφλησλ φξσλ.   

ΑΡΘΡΟ 15 
Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ 

 
 1. Η Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο 
ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη, 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ. 
         2.  Αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Σειηθέο Γηαηάμεηο 

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

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ θαη άπαληεο νη φξνη ηεο ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο. 
 
  4. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ 
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο/ζπκθσλεηηθνχ, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, 
ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο ηηκήο θαη 
ηεο πνηφηεηαο ησλ εηδψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α., νη νπνίνη ζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 
 
            5.  Παξέρεηαη ζηελ Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16. 
Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο ππφ 
πξνκήζεηα πνζφηεηαο θαηά πνζνζηφ 30%, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
ηεο Πξφζθιεζεο. 
 
            6.   Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 
 
  7. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή 
πξνκήζεηα ζηελ ΠΑ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (δσξεά, ζύκβαζε θιπ.) πνπ 
θαιύπηεη ζην ζύλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξώο ε 
Τπεξεζία θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα κεηώζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζόηεηεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
κέρξη θαη ηνπ ζπλόινπ απηώλ. 
 
 

                                                                  Δπγνο (Ο) Αγγ. Φηιψλε 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                            Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 
Σκρεο Δθκεηαιιεχζεσλ 
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                                        ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
 

1.   Χο «Νσπά Φάξηα», ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ ΚΣΠ, ραξαθηεξίδνληαη 
ηα ςάξηα πνπ δηαηίζεληαη ακέζσο κεηά ηελ αιηεία ή ζπζθεπάδνληαη  κέζα ζε 
ηξηκκέλν πάγν θαη έηζη θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε. 

 
2.    Σα λσπά ςάξηα δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ πξφζζεηεο ρξσζηηθέο 

νπζίεο. Θα πξέπεη λα είλαη πνιχ θξέζθα, ηεο απνιχηνπ επηινγήο θαη αξεζθείαο 
ηεο Μνλάδαο θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ αιηεπζεί εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ 24ψξνπ 
πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο. 

 
3.    Σα λσπά ςάξηα ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηα 

θαζνξηδφκελα ηνπ ΚΣΠ, ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηεο 
θείκελεο Ννκνζεζίαο.  

 
4.    Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ηα ςάξηα θαζαξηζκέλα, 

ζε πνζφηεηα θαη είδνο φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ εθάζηνηε παξαγγειία. 
 

5.     Όζα είδε δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
επηζηξέθνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο πξφζθιεζεο ΠΔΔ 01/2021. 
 

6. πζθεπαζία: 
 

α. Η ζήκαλζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο 
ζήκαλζεο ηξνθίκσλ. 

 
β. Σα θξέζθα ςάξηα λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ηζνζεξκηθά θηβψηηα κίαο 

(1) ρξήζεσο, θαιπκκέλα κε πάγν θαη λα κεηαθέξνληαη κε ςπγείν ην νπνίν λα 
δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο θαη γηα ην νπνίν εθαξκφδνληαη φιεο νη ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο πεξί δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ. 

 
γ. Η ζπζθεπαζία ησλ πξνο παξάδνζε εηδψλ ζα είλαη φπσο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη πάληα ζχκθσλε κε ην πλεχκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΣΠ, ρσξίο 
άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε. 
   

7.    Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέζα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ 
ζηε Μνλάδα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θα απνιπκαζκέλα, θαηάιιεια γηα κεηαθνξά 
ηξνθίκσλ, κε ηελ απαηηνχκελε ςπθηηθή ηθαλφηεηα. Η ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 
ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ, απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 
πξνκεζεπηή.  
 

                                                                                 Δπγνο (Ο) Αγγ. Φηιψλε 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                            Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 
Σκρεο Δθκεηαιιεχζεσλ          

  
 
113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
Φ.830/AΓ.3362/.684/ 08-04-21 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΜ/ΔΧΝ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

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

  
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο  ηεο § 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, πεξί ςεπδνχο δήισζεο, δειψλσ φηη : 
Λάβακε γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Π.Δ.Δ. 
01/2021 ηεο 113ΠΜ ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, θαζψο θαη 
ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε 
θαιχπηνπλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ-πνηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Δπίζεο, 
δεζκεπφκαζηε γηα ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηα θαηάιιεια ηδία κέζα (νρήκαηα-
ςπγεία) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο.                           
                                                                                   Ηκεξνκελία 
                                      Τπνγξαθή 
 
  

     (1). Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
     (2). Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3). «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 
κέρξη 10 εηψλ.                                                                  

 
                                                                    Δπγνο (Ο) Αγγ. Φηιψλε 

 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                            Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 

   Σκρεο Δθκεηαιιεχζεσλ 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗΝ 

 
113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Φ.830/AΓ.3362/.684/ 08-04-21 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΜ/ΔΧΝ 
08   Απξ „21 

ΠΡΟ(1):  

 Όλνκα :  Δπψλπκν :  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα :      

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο :     

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο :  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο :  Σει :  

Σφπνο Καηνηθίαο :  Οδφο :  Αξηζ : ΣΚ : 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ  
 

Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail) :  
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                         ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΔΔ 01/2021 

 
 

1. ηηο παξαπάλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο πνζνζηνχ 0,13468%  
αλάινγα κε ην πξνυπνινγηζζέλ χςνο (θαζαξή αμία) ηεο δαπάλεο. 

2. Δπίζεο παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο, κε ζπληειεζηή 4%, 
ππνινγηδφκελνο ζηελ αξρηθή ηηκή (αμία ηηκνινγίνπ πξν ΦΠΑ, κείνλ ηηο αλσηέξσ 
θξαηήζεηο). 

3. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ 
κεηαθνξά θαη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  
     4. ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. ζην νπνίν 
ππάγεηαη ε πξνκήζεηα ήηνη……………… 
     5.  Ιζρχο πξνζθνξάο : ελελήληα (90) εκεξψλ. 
 
  
 
 

 ΣΟΠΟ-ΗΜ/ΝΙΑ 

  
  
              Ο 
 ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
 (Τπνγξαθή-ζθξαγίδα) 
 

                                                                  Δπγνο (Ο) Αγγ. Φηιψλε 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                            Δπφπηεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 
Σκρεο Δθκεηαιιεχζεσλ 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗΝ 
Φ.830/AΓ.3362/.684/ 08-04-21 

 
 
 
113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΜ/ΔΧΝ 
08   Απξ „21 

Α/Α  
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΚΙΛΟΤ (€) 
(αξηζκεηηθώο) 

 
ΣΙΜΗ ΚΙΛΟΤ (€) 
(νινγξάθσο) 

1 

ΣΙΠΟΤΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Α‟ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ (ΔΧ 
300gr) 

 

840 Kgr   

2 

ΣΙΠΟΤΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Α‟ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ (300-
400gr) 

 

1.050 Kgr   

3 
 

ΛΑΒΡΑΚΙ ΔΧ 300 gr 
170 Kgr   

4 ΓΑΛΔΟ ΦΙΛΔΣΟ 140 Kgr   

5 ΟΤΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ 130 Kgr   

6 ΘΡΑΦΑΛΟ 
ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΟ 

340 Kgr 
  

7 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΙΛΔΣΟ 90 Kgr   

8 ΓΑΡΙΓΑ ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ Νν2 200 Kgr   

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΠΡΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
 
 

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 

 

ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2021 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΝΧΠΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΙΥΘΤΗΡΧΝ  
ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ 113 ΠΜ» 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ : «…………………………………………….» 
 
 

 
 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Σ» ΣΗΝ 
Φ.830/AΓ.3362/.684/ 08-04-21 

 
 
 
113 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΗ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΜ/ΔΧΝ 
08   Απξ „21 
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Π Ι Ν Α Κ Α  

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν     Τ Μ Β Α  Η   01/2021 

 

    Άξζξν 1ν    :   Γηάξθεηα χκβαζεο  

    Άξζξν 2ν    :   Αληηθείκελν χκβαζεο  

    Άξζξν 3ν    :   Οηθνλνκηθνί Όξνη 

    Άξζξν 4ν    :   Παξάδνζε – Παξαιαβή – Πξνζεζκία-Πξνδηαγξαθέο   

    Άξζξν 5ν    :   Δγγπνδνζία 

    Άξζξν 6ν    :   Πιεξσκή-Γηθαηνινγεηηθά 

    Άξζξν 7ν    :   Πνηληθέο Ρήηξεο-Έθπησζε  

    Άξζξν 8ν    :   Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ 

    Άξζξν 9ν    :   Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ  

    Άξζξν 10ν  :   Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ  

    Άξζξν 11o  :   Άιιεο Τπνρξεψζεηο Πξνκεζεπηή 

    Άξζξν 12o  :   Γεληθέο Γηαηάμεηο  

    Άξζξν 13o  :   Οινθιήξσζε χκβαζεο 
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                                 ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ  01/2021 
         ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΝΧΠΧΝ- ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΙΥΘΤΗΡΧΝ 
                                           ΣΗΝ 113 Π.Μ. 
 
  
ηελ 113 ΠΜ, ζήκεξα …..…………………ζηα Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνχ   
νη ππνγεγξακκέλνη κρνο (Ι) Γεψξγηνο Φφξηεο, Γθηήο ηεο 113 ΠΜ, σο 
εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο, θαη ν αλάδνρνο 
«…….……..……………….…………..……..» ΑΦΜ,…………..……. πνπ 
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ……………………………………… κε 
Α.Γ.Σ………………………… Πφιε……………….. Οδφο…………… Αξηζκ………… 
Σει. ……………… – FAX. ………………. , ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ 
αξηζκ.……………………… Καηαθπξσηηθή Απφθαζε ………….…….ζπκθψλεζαλ 
θαη ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά 
ηνπ, ηελ αλάζεζε ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο “Πξνκεζεπηή”, ηελ πεξηνδηθή 
πξνκήζεηα Νσπώλ θαη Καηεςπγκέλσλ Ιρζπεξώλ γηα ηηο αλάγθεο Λέζρεο Αμθσλ 
–Σξνθνδνζίαο κεληηψλ  113ΠΜ, πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηα άξζξα έλα 
(1) έσο θαη δεθαηξία (13) ηεο χκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 
 To ζπκθσλεηηθφ ζπλνκνινγείηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο, απφ 
….……….. 2021 έσο ………….……..2022, κε δηθαίσκα παξάηαζεο 6 κελψλ. Σν 
ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ χςνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 
μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ  δεθαελλέα  ρηιηάδσλ επξψ (19.000,00€), κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ αθνξά ηνλ εθνδηαζκφ ηεο 113ΠΜ (Σξνθνδνζία κεληηψλ, 

Λέζρε Αμθσλ), γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ, κε ηα 
θαησηέξσ είδε: 

 

Α/Α  
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

 

ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΚΙΛΟΤ (€) 
(αξηζκεηηθώο) 

ΣΙΜΗ ΚΙΛΟΤ (€) 
(νινγξάθσο) 

1 

ΣΙΠΟΤΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Α‟ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ (ΔΧ 
300gr) 

 

840 Kgr   

2 

ΣΙΠΟΤΡΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
Α‟ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ (300-
400gr) 

 

1.050 Kgr   

ΑΔΑ: ΩΧ9Μ6-Υ7Ρ



 

 

 
            2. Οη αλσηέξσ εθηηκψκελεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο, βαζίδνληαη ζε 
απνινγηζηηθά ζηνηρεία, δχλαληαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ γηα ην θάζε είδνο αλαιφγσο 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο Μνλάδαο, δελ είλαη δεζκεπηηθέο θαη ν πξνκεζεπηήο δελ 
δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε απφ ηελ ΠΑ ζε πεξίπησζε κε πξνκήζεηαο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ. ηηο ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξνβιεπφκελνο 
Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

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

 ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΑΡΑΓΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
     1.  Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηελ Λέζρε Αμθσλ ή ζηε 
Γηαρείξηζε Σξνθνδνζίαο ηεο 113ΠΜ,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ 
Γεπηέξα έσο θαη άββαην), εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε παξαγγειίαο 
(ηειεθσληθήο ή έγγξαθεο) απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, αλεμάξηεηα απφ 
ην κέγεζνο απηήο (παξαγγειίαο).  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δεηεζεί ε 
παξάδνζε πξντφλησλ Κπξηαθή ή αξγίεο. 

3 
 

ΛΑΒΡΑΚΙ ΔΧ 300 gr 
170 Kgr   

4 ΓΑΛΔΟ ΦΙΛΔΣΟ 140 Kgr   

5 ΟΤΠΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΗ 130 Kgr   

6 ΘΡΑΦΑΛΟ 
ΚΑΘΑΡΙΜΔΝΟ 

340 Kgr 
  

7 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΙΛΔΣΟ 90 Kgr   

8 ΓΑΡΙΓΑ ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ Νν2 200 Kgr   
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 2. Σα πξντφληα, ε παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία θαη ε δηαθίλεζή ηνπο, ζα 
ππφθεηληαη πιήξσο ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο 
θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ). 
 
 3. Ο πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη δεζκεχεηαη γηα ηα 
θάησζη: 
                     α. Σα είδε ζα ηεξνχλ πιήξσο ηα νξηδφκελα ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θξηηήξηα (Παξάξηεκα «Γ» ηεο ΠΔΔ 01/2021). 
 

  β. Η επεμεξγαζία θαη ε ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ ζα είλαη απηή ηνπ 
εκπνξίνπ, κε επδηάθξηηε ζήκαλζε φπνπ ζα αλαγξάθεηαη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αγνξαλνκηθφ θψδηθα θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλε κε 
ην πλεχκα ηνπ ΚΣΠ θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη 
ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη κεηαθνξάο ηξνθίκσλ, ρσξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηεο 
Τπεξεζίαο.  
 

      γ.   Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο, ζα είλαη θαηάιιεια γηα 
ηε κεηαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ, κε ηελ απαηηνχκελε ςπθηηθή ηθαλφηεηα.  Ο 
ρψξνο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαη λα 
απνιπκαίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ε ζρεηηθή βεβαίσζε απνιχκαλζεο 
λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ επηζεσξνχληνο Ιαηξνχ ή Κηεληάηξνπ, ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ). Η ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο 
ησλ πξντφλησλ, απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
        4. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο 350 
ΠΚΒ, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο είηε θαηά ηελ παξαιαβή 
ησλ εηδψλ είηε κε επηηφπην έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο 
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  παξέρεη, ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο, 
θάζε δηεπθφιπλζε θαη δηεπθξίληζε πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί. 
 
 5. Δπίζεο, ε Μνλάδα θαηά ηελ θξίζε ηεο, κέζσ ηεο Τγεηνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο 350 ΠΚΒ, θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζην ηξαηησηηθφ Υεκείν ή ζε αληίζηνηρν Υεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη 
ηξαηησηηθφ) πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ θαηά πεξίπησζε ειέγρνπο: 
                
                 α. Μηθξνβηνινγηθφ. 
  β. Υεκηθή Αλάιπζε. 
  γ. Ιζηνινγηθή Δμέηαζε. 
 
 6. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη, ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε είδνο, 
θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο, ηνλ πξνκεζεπηή ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Οη έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέρξη κία (1) θνξά ην κήλα ή δψδεθα (12) θαηά έηνο. Γηα ηπρφλ επηπιένλ ειέγρνπο 
ην θφζηνο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 
εμεηάζεσλ, πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
ησλ ηξνθίκσλ.  
 
          7.   Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο 
Μνλάδαο (πζζηηηάξρεο Λέζρεο Αμθψλ ή Γηαρεηξηζηήο ηξνθνδνζίαο θιπ) 
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παξνπζία Ιαηξνύ ή Κηεληάηξνπ, θαηόπηλ ζρεηηθνύ ειέγρνπ.  πγθεθξηκέλα ηα 
αλσηέξσ φξγαλα ζα ειέγρνπλ ηε ζπκθσλία ησλ εηδψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα βεβαηψλνπλ φηη ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν θαη 
φηη κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Η θαιή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα πηζηνπνηείηαη κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα 
ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα παξαπάλσ 
φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθψο ν Ιαηξφο ή Κηελίαηξνο ηεο 
Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο (ηξνθνδνζίαο ή Λέζρεο αλαιφγσο ηεο 
πξνκήζεηαο). ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, νη αλσηέξσ ζα εηζεγνχληαη εγγξάθσο ηελ απφξξηςή ηνπ, 
αλαθέξνληαο απαξαηηήησο ηνπ ιφγνπο απφξξηςεο θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπ 
απνξξηπηφκελνπ είδνπο ζηελ επηηξνπή αξκφδηα επηηξνπή αγνξψλ ηεο Μνλάδνο. 
ηε ζπλέρεηα ε  επηηξνπή αγνξψλ, αθνχ εμεηάζεη θαη αμηνινγήζεη ηελ παξαπάλσ 
αλαθνξά,  ζα ζπληάζζεη έγγξαθε γλσκνδφηεζε πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο 113ΠΜ 
φπνπ ζα εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ή φρη ηνπ ελ ιφγσ είδνπο θαζψο θαη ηηο πηζαλέο 
θπξψζεηο ή ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ. 
 
         8.   Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο, είλαη 
δπλαηφλ λα απαηηεζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 
γλσκνδφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (πρ κεηάζεζε ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβνιή ή 
απαιιαγή απφ πνηληθέο ξήηξεο, θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ θιπ). ε 
φιεο ηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο, αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν γηα έθδνζε ηεο 
απαηηνχκελεο  γλσκνδφηεζεο είλαη ε εθάζηνηε επηηξνπή αγνξψλ.  
 

Άξζξν 5ν  

Δγγπνδνζία 

  Ο πξνκεζεπηήο  θαηέζεζε σο εγγπνδνζία,  γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηελ ππ‟ αξηζκ. ………………….εγγπεηηθή 
επηζηνιή, ηζρχνο κέρξη …………., πνζνχ επξψ ……………………πνπ αληηζηνηρεί 
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα επηζηξαθεί ζ‟ απηφλ κε αίηεζή ηνπ, κεηά ηελ πιήξε θαη 
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΗΡΧΜΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

1.    Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα δηελεξγείηαη σο εμήο:  
 

     α. Ο πξνκεζεπηήο, θαηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα εθδίδεη ηηκνιφγην – 
δειηίν απνζηνιήο, ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ηνηο κεηξεηνίο (έσο ην πνζφ ησλ 500,00 
επξψ).  
 
              β. Γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 500,00 επξψ ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε 
επηηαγή ή κε θαηάζεζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή.  

 
              γ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ  ζχκθσλα κε  
ηνλ ηζρχνλ Κ.Β.., ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο 
θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή.  
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       2. Η εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κφλν εθφζνλ πηζηνπνηεζεί ε θαιή 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ελζθξάγηζηε βεβαίσζε πνπ ζα 
ηνπνζεηείηαη φπηζζελ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, 
ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθψο ν Ιαηξφο ηεο Μνλάδαο θαη ν αξκφδηνο 
Γηαρεηξηζηήο (Λέζρεο ή Σξνθνδνζίαο, αλαιφγσο ηεο πξνκήζεηαο) θαη εθόζνλ 
έρεη πξνζθνκηζζεί ζηε Μνλάδα (Σκήκα Οηθνλνκηθνύ ηεο 113ΠΜ) ελ ηζρύ 
θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΔΦΚΑ. 
 
 3.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη 
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα κε ηελ έλδεημε ‘’είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο 
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο’’ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΔΦΚΑ εληφο ησλ ρξνληθψλ 
νξίσλ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο θνξέαο. Η κε πξνζθόκηζε 
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απνηειεί ιόγν ιύζεσο ηεο 
ζύκβαζεο. 
 
 4.  Καηά ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ν 
νπνίνο  ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ Α΄ 167/23-07-13), άξζξν 64 παξ. 2 (Παξαθξάηεζε 
θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο), κε ζπληειεζηή 4%.Η Μνλάδα 
ζα ρνξεγήζεη ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλσηέξσ θφξνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο ηνπ 
δήισζεο ζηηο νηθίεο Γ.Ο.Τ.  
 
        5. Καηά ηελ εμόθιεζε ηνπ πξώηνπ ηηκνινγίνπ ζα παξαθξαηεζεί 
εθάπαμ Κξάηεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, πνζνζηνύ 0,13468% ε 
νπνία αλαιχεηαη σο αθνινχζσο :  

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

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

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

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

       6.  Η πξνκήζεηα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 «Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/07 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 
θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ε 
Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, κε επηηφθην αλαθνξάο γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 
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ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ ελ ιφγσ έηνπο θαη γηα 
ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ζρεηηθνχ έηνπο, ην επηηφθην πνπ ίζρπε ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ ελ 
ιφγσ έηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΗ 

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

 (1)  Αδπλακίαο πινπνίεζεο παξαγγειηψλ-ειιείςεηο εηδψλ. 
 
    (2) Πψιεζεο κε απζαίξεηεο ηηκέο. 
 
                        (3) Υξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ άλσ ησλ 
48 σξψλ. 
 
    (4) Άξλεζεο αληηθαηάζηαζεο εηδψλ κε αληαπνθξηλφκελσλ ζηηο 
απαηηήζεηο ή αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 24 σξψλ. 
    
     (5) Δπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
    (6) Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπνκέλεο θαζαξηφηεηνο θαηά ηε 
ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
    (7) Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ππνδείμεηο ηεο 
Μνλάδνο. 
 
                       (8) Παξάδνζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ή κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο. 
 
   (9) Με ηήξεζεο γεληθφηεξα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο φξνπο, 
 
                         Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, έγγξαθε ζχζηαζε. 
                         Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, πξφζηηκν ηξηαθφζηα επξψ (€ 300,00). 
                         Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε, πξφζηηκν εμαθφζηα επξψ (€  600,00). 
                         Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε. 
 
 
             β.  Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πψιεζεο πξνβιεκαηηθψλ ζε 
πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη επηβιαβή θαη ελέρνπλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα 
ηε δεκφζηα πγεία, ή είλαη αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε (κε ηνμηθέο 
νπζίεο, νπζίεο πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
Ννκνζεζίαο, επηβάιιεηαη: 
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             (1) Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε, πξφζηηκν πέληε ρηιηάδεο 
επξψ (€5.000). Παξάιιεια γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο ΓΤΓ/ΓΔΑ, ηνπ ΔΦΔΣ 
θαη ηεο Αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο.  
Δπηπιένλ, δηαθφπηεηαη ε πξνκήζεηα έσο φηνπ ππάξμνπλ δηνξζψζεηο θαη 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη έιεγρνο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ κε αλάινγν απνδεηθηηθφ απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη, ε Μνλάδα κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη ηηο πνζφηεηεο ησλ απαηηνχκελσλ εηδψλ απφ άιιν πξνκεζεπηή, 
επηβαξχλνληαο ην ζπκβαζηνχρν κε ηελ επηπιένλ δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ 
ηηκή. 
     (2) Γηα ηε δεχηεξε παξάβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
απνθαηαζηαζεί ε πξψηε, έθπησζε. 
 
  2. Πξντφληα επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζεσξνχληαη φζα έρνπλ ζπλέπεηεο 
(ηνμηθέο ή άιιεο) ζηελ πγεία απηνχ πνπ ηα θαηαλαιψλεη ή θαη ζηνπο απνγφλνπο 
ηνπ. Πξντφληα αθαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζεσξνχληαη φζα ππέρνπλ 
κφιπλζε (απφ μέλεο νπζίεο ή άιινλ παξάγνληα) ή αιινίσζε, ζήςε ή 
απνζχλζεζε.  
           3. Η Τπεξεζία θεξχηηεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην απεπζείαο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ  νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν πνπ ζα 
δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο/ζπκθσλεηηθνχ θξηζνχλ κε 
απνδεθηέο.  
 
   4. Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ 
παξαβαηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ εηδψλ θαη φρη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πξνβιεκαηηθψλ εηδψλ. 
 
  5. Οη παξαβάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ αζξνηζηηθά, εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
εθάζηνηε πξνκεζεπηή. 
 
 6. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  
 
 7. Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 
εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηηο πιεξσκέο ηνπ επφκελνπ κήλα. Η απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 
 
        8.    Οη αλσηέξσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε άιιε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα 
απφ ηελ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 
        9.  Όηαλ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ άξζξν, θπξψζεηο. 
 
 10. Κπξψζεηο δελ επηβάιινληαη φηαλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί 
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ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη παξαηείλεηαη αλάινγα ν ρξφλνο παξάδνζεο (άξζξν 206, 
παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/16). 
 
       11. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημή ηεο βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξσ βία , εληφο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 
 
     12.       Δπίζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο αλ ππάξρεη ππαηηηφηεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ κε ππνγξαθή ή ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
     13. Με απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ αξκφδησλ 
νξγάλσλ ησλ Μνλάδσλ, θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο 
ππαηηίσο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε απηή. Γηα ηα ζέκαηα θήξπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα σο έθπησηνπ θαη ηηο επηβαιιφκελεο ζε απηφλ θπξψζεηο, έρνπλ αλάινγε 
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΞΑΙΡΔΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΤΡΧΔΧΝ 

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

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΧΝ 

 
Αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ δελ είλαη δπλαηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ 

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

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΛΛΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

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

   
2. Ο Πξνκεζεπηήο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνχ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ζην  Γξαθείν Αζθαιείαο ηεο 113ΠΜ, θαηάζηαζε 
κε άηνκα θαη νρήκαηα πνπ ζα εηζέξρνληαη ζηελ Μνλάδα γηα παξάδνζε 
εκπνξεπκάησλ θαη πιεξσκή. 

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

        α.  Να έρεη εμνπζηνδόηεζε από ην Γξαθείν Αζθάιεηαο ηεο 
Μνλάδαο. Ήηνη, κε  ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη 
απαξαίηεηεο άδεηεο εηζφδνπ πξνζσπηθνχ   θαη νρεκάησλ, ν αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην Γξαθείν Αζθαιείαο ηεο 113ΠΜ (ηειέθσλν          
2310-485008),   ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ-νρεκάησλ πνπ πξφθεηηαη 
λα εκπιαθνχλ κε ηε πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ: 
 

(1) Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο.  

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

αιινδαπνχο ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ).  

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

γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  

(4) Βεβαίσζε αζθάιηζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

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

 
                β. Να είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, λα επηδεηθλχεη άςνγε 
ζπκπεξηθνξά έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο θαη λα ζέβεηαη ηνπο λφκνπο 
θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο. 
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                  γ. Να είλαη αζθαιηζκέλν ζηνλ ΔΦΚΑ, κε επζχλε απνθιεηζηηθά ηνπ 
Πξνκεζεπηή. 
 
        4.   Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηε Μνλάδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ εγγξάθσο 
φηη: 
 
               α.  Γελ ζα έρεη νπδεκία εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. 
εμάξηεζε απφ ηελ ΠΑ. 
 
    β.  Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
   5.  Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη 
απεξηφξηζηα. 
 
         6.    Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα δηαζέζεη ζηε Μνλάδα (ςπθηηθέο βηηξίλεο, θιπ.) θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
 
         7.   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε Μνλάδα δχλαηαη λα θάλεη πνηνηηθφ 
έιεγρν: 
 
  α.  Σσλ εηδψλ, θαηφπηλ απνζηνιήο δεηγκάησλ ησλ πξντφλησλ ζηα 
αξκφδηα Κξαηηθά Υεκεία. 
 
  β.  Σσλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 
 

8.   Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε: 
 
      α. Μεηαθνξηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη νξηζηηθήο πνζνηηθήο 
θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ησλ Μνλάδσλ. 
 
      β. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο αληηηίκνπ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ρεκηθψλ 
ειέγρσλ/αλαιχζεσλ (φηαλ απαηηείηαη). 
 
      9.  Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Μνλάδαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ 
παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
       1. Ο Φ.Π.Α, φπσο θαη φπνπ ηνχηνο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.1642/86 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2859/00) θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο 
εγθπθιίνπο θαη δηαηαγέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. Οη 
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ζπληάζζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ελ γλψζεη ησλ 
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δηαηάμεσλ απηψλ θαη, εηδηθφηεξα, λα ζπκπιεξψλνπλ ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηα 
πξνβιεπφκελα πνζνζηά θαη πνζά ηνπ αλαινγνχληνο γηα θάζε πξνζθεξφκελν 
είδνο Φ.Π.Α. 
 
 2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδίσο δε νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4235/14 
«Διοικηηικά Μέηπα, Διαδικαζίερ και Κςπώζειρ ζηην Εθαπμογή ηηρ Ενωζιακήρ και 
Εθνικήρ Νομοθεζίαρ ζηοςρ Σομείρ ηων Σποθίμων, ηων Ζωοηποθών και ηηρ Τγείαρ 
και Πποζηαζίαρ ηων Ζώων και άλλερ Διαηάξειρ Απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος 
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων», θαζψο θαη γεληθφηεξα νη δηαηάμεηο πεξί 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί 
ζεκαληηθή αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΠΑ θαη σο εθ ηνχηνπ νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ 
αληίζηνηρε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 
 
          3. Η χκβαζε/πκθσλεηηθφ θαηηζρχεη παληφο άιινπ θεηκέλνπ επί ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη (πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πξνζθνξέο θιπ.), 
εθηφο πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ θαη άπαληεο νη φξνη ηεο ζεσξνχληαη 
νπζηψδεηο. 
 
  4. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ 
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο/ζπκθσλεηηθνχ, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, 
ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη, νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο ηηκήο θαη 
ηεο πνηφηεηαο ησλ εηδψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α., νη νπνίνη ζα 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 
 
 5. Σξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο/πκθσλεηηθνχ, θαηφπηλ ζχκθσλεο 
γλψκεο ηνπ πξνκεζεπηή, είλαη δπλαηή λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16 θαη χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (Άξζξν 201 ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ). 
 
 6. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή 
πξνκήζεηα ζηελ ΠΑ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν (δσξεά, ζύκβαζε θιπ.) πνπ 
θαιύπηεη ζην ζύλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξώο ε 
Τπεξεζία θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε από κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα κεηώζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζόηεηεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ 
κέρξη θαη ηνπ ζπλόινπ απηώλ. 
 
          7.  Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηεο 113 
Πηέξπγαο   Μάρεο θαη ηνπ πξνκεζεπηή νξίδνληαη απηά πνπ εδξεχνπλ ζηελ 
Θεζζαινλίθε, εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνζθπγή.  
 
         8.  Η Τπεξεζία δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα γηα ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ζε 
νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 133 ηνπ 
Ν.4412/16. 
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                                                        Άξζξν 13ν 
Οινθιήξσζε ύκβαζεο 

 
          Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

  α. Δθπλεχζεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, καδί κε ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ 
εγθξίζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

       β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.  

       γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 
απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθή εγγχεζε, ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. 

 

 

Σν παξφλ ζπκθσλεηηθφ ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε  θαη 
βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 
 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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Δπγνο (Ο) Μπφζθνπ Π. 
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