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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣ :                                  ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ  
  Πίνακας Αποδεκτών                            4ο Γραφείο 
                                   Τηλ.:  3373  
ΚΟΙΝ.:                                  Φ.600/119/11708 
                                  Σ.1503 
                                   Λάρισα, 05 Οκτ 21 
    
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί - Συμβάσεις (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 
 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
  β. Φ.600/165/110064/Σ.9380/02 Οκτ 21/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΥΔΜ 
       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 1/2021 
   
 1. Σας αναφέρουμε ότι το ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης σύμβασης για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά - 
αλιεύματα - κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της 
Φρουράς Ν. Λάρισας. 
 
 2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
10:00 στην Αίθουσα Συγκεντρώσεως του ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. 
 

 3. Συνοπτικά στοιχεία επί της διαδικασίας, όπως παρακάτω:   
 
  α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20 Οκτωβρίου 
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 
 
  β. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως 
προβλέπονται στους επισυναπτόμενους Όρους. 
 
  γ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, κατά είδος για τα προς προμήθεια 
είδη. 
 
  δ. Συνολική  εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
ανέρχεται σε 27.000,00 € (είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ). 
 
  ε. Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
  στ. Διάρκεια Σύμβασης: Από  12   Νοεμβρίου   2021   έως    και    11 
Φεβρουαρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον τρίμηνο. 
 
  ζ. Εγγυοδοσία:  
 
   (1) Εγγυητική Επιστολής Συμμετοχής: - 
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                (2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 1.080,00 € 
(χίλια ογδόντα ευρώ). 
 
 4. Οι προσφορές των προμηθευτών για τα προς προμήθεια είδη, θα 
δοθούν με τιμή ανά είδος (ανά κιλό), όπως αναλυτικά καθορίζεται στην Προσθήκη 
«1» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας. 
  
 5. Γενικοί - Ειδικοί Όροι της διαδικασίας και Υπόδειγμα Σύμβασης, όπως 
στα Παραρτήματα  «Α», «Β» και «Γ»,  αντίστοιχα. 
        
 6. Η απευθείας ανάθεση τελεί υπό την έγκριση του Δκτή της 1ης  
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
         
 7. Ο φάκελος του διαδικασίας με τα πρακτικά, την εισηγητική έκθεση και 
τα λοιπά δικαιολογητικά να υποβληθούν, από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου, 
εντός διημέρου από τη διενέργεια του, στο ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. 
 
 8. Μετά από τα παραπάνω, σας υποβάλουμε συνημμένα την παρούσα 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υπόψη διαδικασία και 
παρακαλούµε: 
 
  α. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα 
www.army.gr. 
 
  β. Τα Επιμελητήρια να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση 
τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν και για 
την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων τους 
και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη Διεύθυνσή μας (ΤΣ/1ης  
ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Στρατόπεδο «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», ΛΑΡΙΣΑ, ΣΤΓ:931). 
 
 9. Χειριστής θέματος: ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Δελλής Γεώργιος Β. Αξκού 4ου 
Γραφείου ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Tηλ.: 2410993373 (ΕΨΑΔ 851-3373). 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
   
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α» Γενικοί Όροι Απευθείας Ανάθεσης Σύμβασης για την Προμήθεια 

Κατεψυγμένων  Ειδών (Κηπευτικά - Αλιεύματα - Κρέατα) 
«Β» Ειδικοί Όροι Απευθείας Ανάθεσης Σύμβασης για την Προμήθεια 

Κατεψυγμένων Ειδών (Κηπευτικά - Αλιεύματα - Κρέατα) 
 «Γ» Υπόδειγμα Σύμβασης 
  

http://www.army.gr/
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Πίνακας Αποδεκτών 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) 
Επιτροπή Διενέργειας της Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6, Αθήνα, Τ.Κ.: 
10671, Τηλ.: 2103387104, Φαξ 2103622320,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, Τ.Κ.: 41222,Τηλ.: 2410 
255388, Φαξ 2410257522, e-mail: info@larissa-chamber.gr 
«ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», Τρικάλων 156, Καλαμπάκα, Τ.Κ.: 42200, Τηλεφ 
24320 24069, e-mail: kreatagoratsiamis@gmail.com 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ», 3ο χλμ Λάρισας - Θεσσαλονίκης, Λάρισα, 
Τ.Κ.: 41500, Τηλ.: 2410550002, e-mail: liana@thessalikes.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β2 (ΔΥΔΜ)  
ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/4ο Γραφείο  
ΣΠ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 
 
 
 
 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@larissa-chamber.gr
mailto:kreatagoratsiamis@gmail.com
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                                        ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                                        4ο Γραφείο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ                                                      05 Οκτ 21 
Φ.600/119/11708/Σ.1503 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
(ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΚΡΕΑΤΑ) 

 
Άρθρο 1ο 

Βασικά Στοιχεία Διαδικασίας 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Στρατόπεδο «Στγου Νικολάου Πλαστήρα», 
Λάρισα, ΣΤΓ 931, τηλ.: 2410-993373,         
e-mail: s.g.divanes@army.gr 
Κωδικός NUTS: EL612  

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 15221000-3:  Αλιεύματα (Κατηγορία «Α») 

 15331170-9:  Κηπευτικά (Κατηγορία «Β») 

 15110000-2:  Κρέας (Κατηγορία «Γ») 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μονάδες  - Υπηρεσίες Φρουράς Ν. Λάρισας: 
EL612 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών (κηπευτικά 
- αλιεύματα - κρέατα) για τις ανάγκες   του 
συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της 
Φρουράς N. Λάρισας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Έδρες Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς 
N. Λάρισας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

27.000,00 € (Είκοσι Επτά Χιλιάδες Ευρώ), 
χωρίς ΦΠΑ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από 12 Νοεμβρίου 2021 έως και 11 
Φεβρουαρίου 2022, με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης από την 
Στρατιωτική Υπηρεσία για 1 επιπλέον 
τρίμηνο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 75 
και 80 του Ν.4412/2016, αφού το ΤΣ/1ης  
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ΣΤΡΑΤΙΑΣ ελέγξει την καταλληλότητα των 
οικονομικών φορέων που δεν έχουν 
αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 
74 του ιδίου Νόμου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση (Άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016) με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο 
κάθε προς προμήθεια είδος. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
14:00 

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 
10:00 Στρατόπεδο «Στγου Νικολάου 
Πλαστήρα» Λάρισα 

 Στρατόπεδο «Στγου Νικολάου Πλαστήρα» 
Λάρισα 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στρατόπεδο «Στγου Νικολάου Πλαστήρα» 
Λάρισα, ΣΤΓ 931 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες (τουλάχιστον) ή 
μέχρι ολοκληρώσεως συμβατικών 
υποχρεώσεων 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στρατόπεδο «Στγου Νικολάου Πλαστήρα» 
Λάρισα, ΣΤΓ 931, τηλ.: 2410993373 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ν.4412/2016, Άρθρα 127 και 205 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τα Είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

 
Άρθρο 2ο 

Διαδικασία Ανάθεσης Σύμβασης -  Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 
 
 1. Απευθείας Ανάθεση με κατάθεση έγγραφων ενσφράγιστων 
προσφορών. 
 
 2. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία (1) Φάση, στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς, 
αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών και έλεγχος Αποδεικτικών Μέσων - 
Δικαιολογητικών του Άρθρου 80 του  Ν. 4412/16.  
 
 3. Όλοι οι περιεχόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όροι 
και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους 
καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε 
αξιολόγηση. 
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Άρθρο 3ο 
Προσφορές και Αιτήσεις Συμμετοχής1 

 
 1. Οι προσφορές, οι αιτήσεις συμμετοχής κατά περίπτωση και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 
 
 2. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης, θα υλοποιηθεί η διαδικασία προελέγχου βιομηχανιών τροφίμων που 
προβλέπεται από τον ΣΚ 422-10.Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού, να αποδεχθούν την παραπάνω διαδικασία. 
 
 3. Ο διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμβασης θα διεξαχθεί στο ΤΣ/1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ (Στρατόπεδο «Στγου Νικολάου Πλαστήρα» - Λάρισα) την  Πέμπτη 21 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διενέργειας της 
διαδικασίας, παρουσία των ενδιαφερομένων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους εφόσον το επιθυμούν. Όλες οι προσφορές να περιέλθουν στην 
Υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00. 
 
 4. Αποδεκτές θα γίνουν μόνον οι προσφορές των υποψηφίων, οι οποίοι θα 
κριθούν ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ και από αρμόδια επιτροπή προελέγχου της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας. Οι προσφορές των υποψηφίων που κριθούν ως ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ, θα 
απορριφθούν και θα επιστραφούν από την υπηρεσία. 
 
 5. Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής, υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
  α. Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής» 
 
  β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
 
  γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 
 
  δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής). 
 
  ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 
 6. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 
  α. Ένα (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά».   

                                            
1
 Ν.4412/16, άρθρα 92 – 93 
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  β. Ένα (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
  γ. Ένα (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Αποδεικτικά Μέσα». 
 
 7. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές είτε με πρωτότυπες υπογραφές, 
χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και με πλήρη 
αναγραφή των στοιχείων του ονοματεπώνυμου, της θέσεως του υπόχρεου και της 
ημερομηνίας υπογραφής είτε εφόσον έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
gov.gr (ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Dilosi») και υπογράφονται από τον, κατά 
περίπτωση, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι:  
 
  α. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 
  β. Θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό επίσημο πρακτικό/ καταστατικό 
κλπ της εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει η εξουσιοδότηση του συγκεκριμένου 
προσώπου ως νόμιμου εκπροσώπου της για την συμμετοχή στην διαδικασία 
ανάθεσης. Παράλειψη υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων, φωτοτυπημένες ή 
σαρωμένες ή αποσταλείσες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), (φωτοτυπημένου ή 
σαρωμένου ή μέσω fax εγγράφου), τις καθιστούν μη έγκυρες και οδηγούν την 
προσφορά σε απόρριψη. 
 
 8. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ 
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή 
δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον 
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
 9. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών κατά την προσκόμισή τους, δεν θα 
πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις.  
 
 10. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, αποτελούν στο 
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
 
 11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 12. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
 13. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
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υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 
 
 14. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των 
οικονομικών και τεχνικών προσφορών, θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή 
αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των 
στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονομικές - τεχνικές), να συνοδεύονται από 
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την 
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική προσφορά: 
φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). Έγγραφα τυχόν εμπιστευτικού 
χαρακτήρα να μνημονεύονται εμφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη 
διασφάλιση του απορρήτου τους. 
 
 15. Όλα τα έγγραφα των φακέλων, να προσκομιστούν επί ποινή 
αποκλεισμού, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο αντίτυπο. 
 
 

Άρθρο 4ο 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς 

 
 1. Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
περιλαμβάνονται, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 
 
  α. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος, όπως 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. ή Καταστατικό εταιρείας ή 
πράξη Διοικητικού Συμβουλίου ή έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, κατά 
περίπτωση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κλπ, από το οποίο θα προκύπτουν οι 
υπόχρεοι υπογραφής (άμεσα ή δια του νόμιμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) 
των νομιμοποιητικών εγγράφων για την υποβολή προσφοράς, καθώς και οι 
έχοντες εξουσία εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, για την συμμετοχή του 
στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 
  β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Α ́75), στην οποία θα δηλώνεται 
ότι: «Δε θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας, σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, 
μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως 
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ΝΔ.1400/73 (ΦΕΚ 
Α ́114). Η εταιρεία μας αποδέχεται πλήρως τους ειδικούς όρους της διαδικασίας 
απευθείας ανάθεσης σύμβασης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στους ειδικούς 
όρους του Παραρτήματος «Β» της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς μας είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες (τουλάχιστον) 
ή μέχρι ολοκληρώσεως συμβατικών υποχρεώσεων, από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι από 21 Οκτωβρίου 
2021». 
 
  γ.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (Α ́75), στην οποία θα 
δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης), στους οποίους οφείλει να 
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καταβάλει εισφορές 
 
 2. Στα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 
«δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  
 
 3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 
 

Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς 

 
 1. Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς» 
περιλαμβάνεται η Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, 
που συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή) και σύμφωνα με την Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
 
 2. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, 
ενώ σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή.  
 
 3. Η αναγραφή των τιμών γίνεται στο νόμισμα του ευρώ (EURO). 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς 
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 4. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες κτλ), εκτός από το 
ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών/υπηρεσιών συμβατικού αντικειμένου  
 
 5. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 
στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν 
έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής ή δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» ή «0,00», 
απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη. 
 
 6. Σε περίπτωση μη υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου 
«Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 6ο 

Αποδεικτικά Μέσα  
 
 1. Στον υποφάκελο «Αποδεικτικά Μέσα» περιλαμβάνονται, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, όπως παρακάτω: 
 
  α. Για την απόδειξη μη υπαγωγής του οικονομικού φορέα σε καμία από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16, τα παρακάτω: 
 
   (1) Για την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση 
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αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Τα υπόψη έγγραφα γίνονται δεκτά εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
   (2) Για την παρ. 2, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Τα υπόψη πιστοποιητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ 
κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
   (3) Για την παρ. 4 περ. β΄, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και 
τηρεί τους όρους αυτής και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Τα υπόψη πιστοποιητικά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους. 
 
  β. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16), απαιτείται 
από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής 
τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α` του 
Ν.4412/16. Τα υπόψη δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές 
διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε 
ισχύ κατά την υποβολή τους. 
 
  γ. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του άρθρου 82 του Ν.4412/16,  που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από 
φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και 
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, 
ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση 
εφαρμογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος και τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης, τα οποία προσκομίζονται κατά τη διενέργεια 
ελέγχου δικαιολογητικών. 
 
  δ. Άδειες λειτουργίας στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που 
συμμετέχει στη διαδικασία και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, καθώς και 
αριθμό έγκρισης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσημη κρατική αρχή), 
όπως παρακάτω: 
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   (1) Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-08-
2006) καθώς επίσης και αριθμό εγκρίσεως (εάν απαιτείται).  
 
   (2) Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, 
σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.A΄/11-03-2005), ή όπως αυτή εκδόθηκε 
με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης. 
 
  ε. Άδεια διάθεσης λυμάτων ή απαλλακτικό, όπως αυτή έχει 
ενσωματωθεί στην Έγκριση Περιβαλλοντολογικών Όρων (ΕΠΟ) ή στα Πρότυπα 
Περιβαλλοντολογικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), εκδιδόμενη από τις κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες αναλόγως της 
φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία - βιομηχανία, 
καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της ή βεβαίωση 
από τις αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωση τους ως προς τις απαιτήσεις της 
σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση των λυμάτων 
τους. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
βεβαίωσης για το λόγο αυτό από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης (ΔΣ αυτών). 
 
 2. Σε περίπτωση μη υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου 
«Αποδεικτικά Μέσα», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 7ο 
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών  

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο (επιτροπή) διενέργειας της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 
σύμβασης. 
 
 2. Κατά την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ως εξής: 
 
  α. Η αρμόδια επιτροπή παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους 
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς» και στη συνέχεια τα 
μονογράφει και τα σφραγίζει κατά φύλλο. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά» και «Αποδεικτικά Μέσα» δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. 
 
  β. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
 
  γ. Στη συνέχεια, η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την 
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πληρότητα και την νομιμότητά τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
 3. Για όσες προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά)  
κρίθηκαν αποδεκτές από την αρμόδια επιτροπή κατά το ανωτέρω στάδιο 
εξετάζονται, αμέσως μετά, οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών, όπως 
παρακάτω: 
 
  α. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
επιτροπή, κατά φύλλο.  
 
  β. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή, των οικονομικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της πρόσκλησης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Στην διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα ληφθούν 
υπόψη, τιμές από διαγωνισμούς προηγουμένων ετών και στοιχεία από το ΣΠ 
Λάρισας. 
 
  γ. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμων προσφορών, η επιτροπή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής και παρουσία αυτών των  
οικονομικών φορέων. 
 
 4. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αρμόδια επιτροπή 
κατά το ανωτέρω στάδιο εξετάζονται, αμέσως μετά, οι υποφάκελοι των 
αποδεικτικών μέσων (τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήματος), όπως 
παρακάτω: 
 
  α. Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
επιτροπή, κατά φύλλο.  
 
  β. Ακολούθως, η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση για την 
πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με εισηγητική έκθεση, 
γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή, 
επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. Ο πλήρης φάκελος της διαδικασίας, 
υποβάλλεται στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ για την έκδοση τελικής απόφασης 
 
 5. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση απευθείας ανάθεσης. 
 

Άρθρο 8ο 
Απευθείας Ανάθεση 

 
 1. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα 
αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του 
Ν.4412/16 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως 
άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι 
έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
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 2. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης περιέχει κατ` ελάχιστο: 
 
  α. Την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. 
 
  β. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της. 
 
  γ. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο 
ανατίθεται η σύμβαση. 
 
  δ. Κάθε άλλη πληροφορία, που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη. 
 

Άρθρο 9ο 
Απόρριψη Προσφορών 

 
 Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 10ο 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης2 

 
 1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο κάθε προς προμήθεια είδος. 
  
 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/16, οι τεχνικές προδιαγραφές της Στρ. Υπηρεσίας και οι 
όροι της διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με την χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή, γίνεται τελικά, εκ των οικονομικών φορέων  των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διαδικασίας. 
 

Άρθρο 11ο 
Ματαίωση διαδικασίας 

 
 Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 12ο 
Κατάρτιση Συμβάσεων 

 
 1. Το κείμενο των συμβάσεων (προσχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση ως Παράρτημα «Γ». 
  
 2. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης και με την 
επιφύλαξη όσων ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. 
 
 

                                            
2
 Ν.4412/16, άρθρο 86 
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Άρθρο 13ο 
Εγγυήσεις3 

 
 1. Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται  
 
 2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
  α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης4 της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και ο Προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) χωρίς 
ΦΠΑ επί της συνολικής συμβατικής αξίας, ήτοι 1.080,00 € (χίλια ογδόντα ευρώ).  
 
  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της προμήθειας. 
 
  γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 
 
 3. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 14ο 
Κυρώσεις σε Βάρος του προμηθευτή - Ποινικές Ρήτρες5 

 
 1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για 
την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
 2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
 
 3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
  α. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
  β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

                                            
3
 Ν.4412/16, άρθρο 72 

4
 Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
5
 Ν.4412/16, άρθρο 206 επόμενα 
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εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
 
  γ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή του προμηθευτή. 
 
 5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  
το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 
 
 6. Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
  α. Επαναλαμβανόμενη άρνηση εκτέλεσης προμήθειας χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
 
  β. Άρνηση αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή 
μικροσκοπικής εξέτασης. 
 
  γ. Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος - υγιεινής, τόσο 
κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των 
προς προμήθεια ειδών. 
 
  δ. Μη συμμόρφωση του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία 
καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας. 
 
  ε. Μη τακτοποίηση παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που 
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει 
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
 
  στ. Παράβαση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων, του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των ειδικώς οριζομένων στους Ειδικούς Όρους, 
Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
 7. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 
επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών  και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται 
παράλληλη  ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 8. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή από την 
σύμβαση, εφόσον: 
 
  α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν με 
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
 9. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνονται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, οι κτηνιατρικές γνωματεύσεις 
του κτηνιάτρου ή/και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του ΚΕΝΟΚ. 
 
 10. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 11. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο 
Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της 
σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της 
για μελλοντικές ενέργειες.  
 
 12. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου 
κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον προμηθευτή, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης και απόφασης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
 
  α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
  β. Δεύτερη φορά, πρόστιμο 2.000 Ευρώ. 
 
  γ. Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση της 
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14: 
 
   (1) Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως 
προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την 1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ. 
 
   (2) Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου. 
 
 13. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από 
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή τα φέρει σε μικρότερη ποσότητα (όπως 
προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους της πρόσκλησης) ή δεν τα παραδώσει 
καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται 
να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η 
Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη 
και ο Προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, παραιτούμενος 
ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το 
συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον 
προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση  σχετικής 
απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
 14. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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Άρθρο 15ο 
Έννομη Προστασία 

 
 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 127 και 205 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 16ο 
Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

 
 1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους 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 στην κείμενη νομοθεσία6. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
 
 2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την προμήθεια. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
 3. Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των 
περιοχών που θα ενεργήσει, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει 
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του. 
 
 5. Ο Προμηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική 
και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας 
και αν προέρχεται. 
 
 6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή 
τρίτων. Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του προμηθευτή που 
ασχολείται  με την προμήθεια.  

                                            
6
 Ν.4412/16, Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 
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 7. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη 
που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από την πρόσκληση - σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση της προμήθειας. 
 
 8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα 
αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του προμηθευτή, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της προμήθειας 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 
προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας 
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ 
Δημοσίου η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 
  10. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» .  
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Άρθρο 17ο 
Διενέργεια Ελέγχων 

 
 1. Ο Εργαστηριακός Έλεγχος των προσφερομένων ειδών του 
προμηθευτή, θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στον ΕΚ 1441/2007, ενώ ο 
υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων του προμηθευτή σύμφωνα με  το άρθρο 
14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την υφιστάμενη 
νομοθεσία, οποτεδήποτε κατά κρίση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις των Ειδικών Όρων της Πρόσκλησης της 
εν λόγω δημοσίευσης και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό περί 
ελέγχων του αντικείμενου της παρούσας. 
 
 2. Ο Υγειονομικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί πριν την απευθείας 
ανάθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν 
άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 3. Η εν λόγω επιτροπή θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τον ΣΚ 422-10. 
 

Άρθρο 18ο 
Ανωτέρα Βία 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφ' όσον διαπιστωθεί: 
 
  α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
  β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία προμήθειας  
μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
προμηθευτή. 
 
 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
  
  α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών  του καταστήματος του προμηθευτή.    
 
  β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του  
προμηθευτή που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 
  γ. Πλημμύρα. 
 
  δ. Σεισμός. 
 
  ε. Πόλεμος/Τρομοκρατική Ενέργεια. 
 
  στ. 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. 
 
  ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου). 
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  η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
 3. Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν 
δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 
λόγους ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 19ο 
Υπεργολαβίες7 

 
 1. Ως υπεργολαβία ορίζεται η εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση μίσθωσης 
έργου, δια της οποίας ο Προμηθευτής σύμβασης αναλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις 
έναντι άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, μη συνδεόμενων με τον εργοδότη 
με νομικό δεσμό και με σκοπό την εκτέλεση μέρους της σύμβασης. Ο 
Προμηθευτής παραμένει μόνος υπεύθυνος για το εκτελούμενο από τον 
υπεργολάβο μέρος. Η συμβατική σχέση μεταξύ υπεργολάβου και εργολάβου 
διέπεται από τα άρθρα 681 επομ. Αστικού Κώδικα.  
 
 2. Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον κύριο προμηθευτή δημόσιας 
σύμβασης, καθώς ο υπεργολάβος αναλαμβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει μέρος 
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, ενώ ο προμηθευτής αναλαμβάνει να 
παράσχει - διαθέσει συγκεκριμένα αγαθά στο εν λόγω πλαίσιο. 
 
 3. Ο Προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση 
της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο της 
προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει 
δηλωθεί στην προσφορά του. Ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριμένος" με τις 
συνέπειες της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 10/03-09-2015 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), μετά από έγκριση της 1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
 
  α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση της 
προμήθειας που αναλαμβάνει ανά κατηγορία προμηθειών, αντίστοιχη με το ποσό 
της σύμβασης Υπεργολαβίας και  
 
  β. Ο Προμηθευτής, πριν από την ενεργοποίηση του υπεργολάβου στο 
έργο έχει γνωστοποιήσει στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ τη σύμβαση Υπεργολαβίας.  
 
 4. Ο Προμηθευτής πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα 
τοις εκατό (70 %) της σύμβασης του με την Αναθέτουσα Αρχή, αφού ληφθούν 
υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.  
 
 5. Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύμβασης, αποδεδειγμένης 
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διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με υπεργολάβο/υπεργολάβους, που 
έχει συμπεριλάβει στην προσφορά, ο Προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ και η σύμβαση θα 
συνεχίζεται από τον προμηθευτή ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο 
συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες/υπεργολάβους με σκοπό την 
πλήρη υλοποίησή της, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να 
δοθεί η σύμφωνη γνώμη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, θα πρέπει να αποδείξει ο 
Προμηθευτής ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 
 
 6. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16 
από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές. 
 
 7. Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν.4412/16, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα 79 έως 81 
του Ν.4412/16, να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση 
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή: 
   
  α. Απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του και 
 
  β. Μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει 
έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 
δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του. 
 

Άρθρο 20ο 
Δημοσιότητα και Διαφάνεια 8 

 
 1. Ως χρόνος έναρξης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης Σύμβασης, 
νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, όλους 
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
σχετικά με την ανάθεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους 
οποίους αποφάσισαν να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία δημοσιεύθηκε 
πρόσκληση και να αρχίσουν νέα διαδικασία. 
 
 3. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε 
περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης: 
 
  α. Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της 
αίτησης συμμετοχής του. 
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  β.  Σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της 
προσφοράς του. 
 
  γ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, το 
όνομα του προμηθευτή ή των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης. 
 
  δ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη 
διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους 
προσφέροντες. 
 
 4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίζει να μη γνωστοποιήσει 
ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 σχετικά με 
την ανάθεση των συμβάσεων, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 
μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ' οιονδήποτε 
άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά 
συμφέροντα ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού ή τις 
συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων. 
 

Άρθρο 21ο 
Εκχωρήσεις Δικαιωμάτων 

 
 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
από τον ανάδοχο σε τρίτους, πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού 
τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό 
Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του αναδόχου προς 
την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  και σχετική απόφαση - έγκρισή της. 
 

Άρθρο 22ο 
Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 9 

 
 Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και πάντα ύστερα από γνωμοδότηση10 του αρμοδίου οργάνου, στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 23ο 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 
 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/16. 
  
 

Άρθρο 24ο 
Εχεμύθεια11 

 
 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16. 
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 Ν4412/16, Άρθρο 201 
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Άρθρο 31ο 
Λοιπές διατάξεις 

 
 1. Η παρούσα πρόσκληση, και οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με 
βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, 
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των συμβάσεων, ο 
Προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών 
Δικαστηρίων. 
 
 2.  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, λαμβάνονται 
υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο Ν.4412/16 
[«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Πρόσκληση, η Ανάθεση,  η Σύμβαση, 
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
 
 3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία 
και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 
 4. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές 
στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως 
εισηγήσεις στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση 
ή θα τις απορρίπτει. 
 
 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής πρέπει 
να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
προμήθειας. 
 
 6. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 
από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
 7. Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 8. Κανένας    υποψήφιος    προμηθευτής   δεν   μπορεί   σε   οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης.    
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 9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων προμηθειών. 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
 
«1» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«2» Υπόδειγμα Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής 
«3» Υπόδειγμα Πρωτόκολλο Απόρριψης 
 

ΑΔΑ: ΩΦΝΝ6-ΥΥΙ





                                                           ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                                                           4ο Γραφείο 

                                                           05 Οκτ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600/119/11708/Σ.1503 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 
 Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ...................... (Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) 
................................... (Οδός και αριθμός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα Εταιρείας) σας γνωρίζω τα 
παρακάτω: 
 
  α. Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων των συμφωνιών και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 
οποίους τους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης. 
   
  β. Προσφέρω τις τιμές, όπως παρακάτω: 
 
   

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 
 
 
 

«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
 
 
 
 

Βακαλάος Α/Κ Αργεντινής  Μ.Ο 200-300 γρ./τεμ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Βακαλάος Α/Κ Αργεντινής  Μ.Ο 300-500 γρ./τεμ.  

 Βακαλάος  Αργεντινής Ρολό 100-120 γρ./τεμ.  

 Βακαλάος  Αργεντινής Φέτα 100-200 γρ./τεμ.  

 Βακαλάος Ισλανδίας Φιλέτο 150-250 γρ./τεμ.  

 Βακαλάος Ισλανδίας Φιλέτο Ξαλμ/νος 500-1000 γρ./τεμ.   

 Γαρίδα Νο1   

 Γαρίδα Νο2   

 Γαρίδα Νο3   

 Γαρίδα Νο4   
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

  
 
 
 

«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

Γαριδόψυχα 100/200    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΙΛΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Γαριδόψυχα 20-40  

 Γαριδόψυχα 40-60  

 Χταπόδι Τ4   

 Χταπόδι Τ5   

 Χταπόδι Τ6   

 Χταπόδι Τ8   

 Γλώσσα φιλέτο   

 Καλαμάρι U10   

 Καλαμάρι 10/20 Καθ/νο   

 Καλαμάρι 20/40 Καθ/νο   

 Λαυράκι 200/300 Απεν/νο Απολ/νο  

 Μύδια ψίχα   

 Παγκάσιους Φιλέτο 220/240   

 Παγκάσιους Φιλέτο Συσκ/νο IQF   

 Πέρκα Φιλέτο   

 Σολομός Φιλέτο   

 ΜΙΧ Θαλασσινών Ελ. Επεξ/σίας  

 Τσιπούρα Εγχώρια Απ/νη Απολ/νη  

 Ψαροκροκέτα   
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
 

 

«Β» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

Αρακάς 

 
ΚΙΛΟ 

 

 Καλαμπόκι Σπυρί  

 Μπάμια 3 - 6  

 Πατάτες Προτηγανισμένες  

 Πατάτες Ραγού  

 Φασόλι Πλατύ  

 Φασόλι Χάντρα   

 «Γ» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΡΕΑΤΑ 

Κρέας χοιρινό Α/Ο  

ΚΙΛΟ 

 

 Κρέας  Χοιρινό Μ/Ο  

 Κρέας βοδινό Α/Ο  

 Κοτόπουλο κατεψυγμένο ολόκληρο 1300 - 1600 γρ.  
                                                      

 Λάρισα,........................2021 

  
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
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                           ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                           4ο Γραφείο 

                          05 Οκτ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600/119/11708/Σ.1503 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 
  α.  …………………………………………..……, ως Πρόεδρο 
  β.  ……………………………………………….., και 
  γ.  ……………………………………………….., ως μέλη,  
 
συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν….. (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, 
προκειμένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της 
Σύμβασης…. (2) ……  η οποία αφορά την προμήθεια……(3)…… και 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την ….(4)…..Διαταγή. 
 
  2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ…  
……(6)…… , με την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
τ……(8)…, προκειμένου να εξετάσουν τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά της 
Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) τα οποία 
αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση 
υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο 
εμπρόθεσμα. 
 
  3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε 
υπ' όψη της: 
     
  α. Τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
  β. Την……..(1)……. Διαταγή Συγκρότησής της. 
  γ. Την………(4)…… Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η 
Σύμβαση. 
  δ. Το σύνολο της… (2)…..  Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που 
αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει 
όρους των υπό προμήθεια υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του 
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση 
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού. 
  ε.  . ………..(10)…………….. 
  στ. …………………………… 
  ζ.  ………………………………  
  η.  ……………………………… 
  θ.  ……………………………… 
   ι. Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 
προέβησαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί 
τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του παρόχου 
υπηρεσιών. 
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 4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 
……(11)…… ότι τα προσκομισθέντα προς έλεγχο προϊόντα πληρούν, από 
ποιοτική άποψη, τους όρους της…..(2)….  Σύμβασης και  κατά συνέπεια, 
μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των 
προσκομισθέντων υλικών, η οποία έγινε με ακριβή καταμέτρησή τους, επί τη 
παρουσία του……(13)…… , διατεταγμένου υπεύθυνου του ….(14)……στον 
οποίο και παρέδωσε τα ελεγχθέντα και παραληφθέντα υλικά. 
 
 6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το 
οποίο συναποτελούν ένα σώμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής και τον εκπρόσωπο του παρόχου υπηρεσιών. Σημειώνεται 
ότι, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός 
αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόμενους από τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, παραλήπτες. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
       Ο 
Πρόεδρος                        Τα μέλη 
 
……………………                                                           α……………….                             
                                             
 β………………. 
 
 
                   Ο                                                                             Ο  
Υπεύθυνος που παρέλαβε                                         Πάροχος Υπηρεσιών  
                                                                (ή ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του)                                                                                                                    
 
                                                                                  ……………………… 
 
 

                 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 
(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην 
Επιτροπή το κείμενο της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή 
οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 
(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου 
του παρόχου υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: ΩΦΝΝ6-ΥΥΙ





 

. / . 
 

Α-6-3 

(8) Γράφεται η επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την 
Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, 
όπως π.χ. το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας. 
(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το 
ονοματεπώνυμο του και το σκεπτικό της διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθμός και το ονοματεπώνυμο του Διαχειριστή. 
(14) Γράφεται η Μονάδα/Υπηρεσία 
 
Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς 
διευκόλυνση της Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του 
τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, 
διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς έλεγχο υλικά στην 
παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
 
 

ΑΔΑ: ΩΦΝΝ6-ΥΥΙ
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                           ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                           4ο Γραφείο 

                          05 Οκτ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600/119/11708/Σ.1503 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 

 1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
  α.  ……………………………………………..,  ως Πρόεδρο 
  β.  ……………………………………………….., και 
   γ.  ……………………………………………….., ως μέλη 

 
συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν….. (1)….. Διαταγής Συγκρότησης, 
προκειμένου να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών της 
Σύμβασης…. (2) ……  η οποία αφορά την προμήθεια……(3)…… και 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με την ….(4)…..Διαταγή. 
 
  2. Σήμερα, ...(5)...., τα μέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε συνεδρίαση στ…  
……(6)…… , με την παρουσία τ……..(7)…….. , εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
τ……(8)…, προκειμένου να εξετάσουν τα προσκομισθέντα προς έλεγχο υλικά της 
Σύμβασης, (που εμφαίνονται στο συνημμένο Παράρτημα) τα οποία 
αποτελούν……. (9)…..  του συμβατικά συμφωνημένου προς παράδοση 
υλικού. Γίνεται μνεία του ότι τα παραπάνω υλικά προσκομίσθηκαν για έλεγχο 
εμπρόθεσμα. 
 
 3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε 
υπ' όψη της: 
     
  α. Τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
  β. Την……..(1)……. Διαταγή Συγκρότησής της. 
  γ. Την………(4)…… Διαταγή, με την οποία της κοινοποιήθηκε η 
Σύμβαση. 
  δ. Το σύνολο της… (2)…..  Σύμβασης, ιδίως δε τους όρους της που 
αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει 
όρους των υπό προμήθεια υλικών, στον τρόπο και τις μεθόδους διεξαγωγής του 
παρόντος ελέγχου, καθώς και στην συμβατικά συμφωνημένη προς παράδοση 
ποσότητα, κατά είδη και κατηγορίες υλικού. 
  ε.  . ………..(10)…………….. 
  ζ.  ………………………………  
  στ. …………………………… 
  η.  ……………………………… 
  θ.  ……………………………… 
  ι.  Τα αποτελέσματα των μακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 
προέβησαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί 
τη παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του παρόχου 
υπηρεσιών. 

. 
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 4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 
……(11)…… ότι τα προσκομισθέντα προς έλεγχο προϊόντα δεν πληρούν, από 
ποιοτική άποψη, τους όρους της…..(2)….  Σύμβασης και  κατά συνέπεια, 
μπορούν να παραληφθούν χωρίς βλάβη των συμφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
  
 5. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε  το παρόν Πρωτόκολλο (και το συνημμένο Παράρτημά του, με το 
οποίο συναποτελούν ένα σώμα) και υπογράφεται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της Επιτροπής γίνεται μνεία του ότι ο παριστάμενος εκπρόσωπος του 
παρόχου υπηρεσιών….(13)……. το παρόν. Σημειώνεται ότι, με μέριμνα του 
Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιγράφων, τα οποία 
θα αποσταλούν προς τους προβλεπόμενους από τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
      Ο  
Πρόεδρος                      Τα μέλη 
 
……………………                                                                                         
                   α. …………………… 
 
                                                                            β.        …….……………… 
 
 
                     Ο                                                               Ο 
Υπεύθυνος που δεν  παρέλαβε                       Πάροχος Υπηρεσιών 
 
                                                        (ή ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του)                                                                                                   
 
 
 
Οδηγίες για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων: 

 
(1) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Σύμβασης. 
(3) Γράφονται τα υλικά της Σύμβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της Διαταγής με την οποία κοινοποιήθηκε στην 
Επιτροπή το κείμενο της Σύμβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή 
οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια Διαταγή, διαγράφεται ολόκληρη η σχετική φράση. 
(5) Γράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του παρισταμένου εκπροσώπου 
του παρόχου υπηρεσιών. 

(8) Γράφεται η επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την 
Σύμβαση. 
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: μέρος, κατά περίπτωση. 
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(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, 
όπως π.χ. το τυχόν υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας. 
(11) Γράφεται η λέξη: ομόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης μειοψηφούντος μέλους, γράφεται το 
ονοματεπώνυμο του και το σκεπτικό της διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να προσυπογράψει, 
κατά περίπτωση. 
 
Σημείωση: 

Οι εντός παρένθεσης φράσεις στις παραγράφους 2 και 6 έχουν τεθεί προς 
διευκόλυνση της Επιτροπής, κυρίως σε περίπτωση πληθώρας υλικών, οπότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως παράρτημα του Πρωτοκόλλου, αντίγραφο του 
τυχόν καταλόγου υλικών που υπάρχει στην Σύμβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, 
διαγράφονται οι παρενθέσεις και η Επιτροπή απαριθμεί τα προς έλεγχο υλικά στην 
παράγραφο 2 του πρωτοκόλλου, αμέσως πριν την παρένθεση. 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
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                           ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                           4ο Γραφείο 

                          05 Οκτ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.600/119/11708/Σ.1503 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

(ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΚΡΕΑΤΑ) 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο 

 
 1. Ταξινόμηση κατά CPV1:  
 
  15220000-6: Κατεψυγμένα αλιεύματα. 
  15331170-9: Κατεψυγμένα κηπευτικά. 
  15110000-2: Κατεψυγμένα κρέατα  
 
 2. Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών, όπως στην Προσθήκη «1» του παρόντος.  
 
 3. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της 
προμήθειας, δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, για λόγους μη δυνάμενους να 
προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση - ανάγκες Μονάδων κλπ). Η 
εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε (27.000,00 €)  είκοσι επτά χιλιάδες 
ευρώ περίπου. 
 
 4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο κάθε προς προμήθεια είδος. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Προαπαιτούμενα - Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 Όπως στο άρθρο 3 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 1. Όπως στο άρθρο 16 των  Γενικών Όρων και επιπλέον υποχρεώσεις, 
όπως παρακάτω: 
 

                                                 
1
 Ν4412/16, Άρθρο 23, Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις (L 340) 
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  α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των 
αναγκών των Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση 
μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις - 
ποινικές ρήτρες. 
 
  β. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και 
των εντεταλμένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της 
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
 
  γ. Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την Στρατιωτική 
Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την 
είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. Επίσης με την υπογραφή της 
σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο κάθε Στρδο 2 φωτογραφίες του ίδιου 
και του κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχονται σ’ αυτά για τη μεταφορά των 
προϊόντων προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. Με το πέρας των 
συμβατικών υποχρεώσεων του τα δελτία θα επιστραφούν στα στρατόπεδα. 
 
 2. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή. 
  
 3. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την 
είσοδό του και παραμονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για 
το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικού του για την 
εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του 
ότι δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 4. Επίσης, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση 
που θα προκληθεί ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 5. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση των 
Διοικητών των Μονάδων. 
 
 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
γνωστοποιήσει εγγράφως τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οδηγό του 
μεταφορικού μέσου που διακινεί τα προϊόντα στις Διαχειρίσεις Τροφίμων των 
Μονάδων και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή μεταφορά τους και ο  οποίος θα 
παρευρίσκεται στις δειγματοληψίες για μακροσκοπικό - υγειονομικό έλεγχο και θα 
λειτουργεί ως εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών 
πρωτοκόλλων δειγματοληψίας. 
  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ποιότητα Προσφερομένων Ειδών - Έλεγχος 

 
 1. Ποιότητα προσφερομένων ειδών: 
 
  α. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Συσσιτίου της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
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  β. Με μέριμνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση χώρων ευθύνης του). 
 
  γ. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα/μέσα, τα 
οποία να διαθέτουν τίτλο πιστοποίησης καταλληλότητας, από τις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές και ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για τον έλεγχο και 
τήρηση των θερμοκρασιακών απαιτήσεων.  
 
  δ. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
  ε. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του 
αναδόχου 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 
 
  στ.  Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, 
και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των εξετάσεων/χημικών αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 
 
 2. Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας: 
 
  α. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα (βάρος, 
περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρμόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις - παρατηρήσεις προς τα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  β. Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται τήρηση  με 
τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
 3. Λοιπά, όπως στην Προσθήκη «2/Β» των Ειδικών Όρων (Τεχνική 
Προδιαγραφή) 
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Άρθρο 5ο 
Παραγγελία - Παράδοση - Παραλαβή Προϊόντων 

 
 1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ισχύει για όλες τις Μονάδες- της 
Φρουράς Ν. Λάρισας, ανεξαρτήτως απόστασης από την έδρα της βιοτεχνίας ή 
επιχείρησης. 
 
 2. Ανάλογα με της προτιμήσεις, οι Μονάδες θα δίνουν της παραγγελίες 
στον προμηθευτή 3 έως 7 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία 
παράδοσης. Οι παραγγελίες θα παραδίδονται εγγράφως στον προμηθευτή από τις 
Μονάδες υπογεγραμμένης από τον σιτιστή και τον Αξιωματικό συσσιτίου ή 
τηλεφωνικά για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, στους αιτηθέντες χώρους και 
παρουσία πάντοτε της επιτροπής παραλαβής που θα οριστεί από την κάθε 
Μονάδα. 
 
 3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παράγει και διαθέτει όλα τα είδη 
για τα οποία αναδείχτηκε μειοδότης και όχι να κάνει επιλογή ανάλογα με το 
συμφέρον του. 
 
 4. Η οργάνωση του εμπορικού δικτύου των προμηθευτών να γίνει με 
μέριμνά τους, προκειμένου οι Μονάδες να εφοδιάζονται και συντηρούν ανελλιπώς 
τα παραγγελλόμενα προϊόντα στις συμφωνηθείσες ώρες της ημέρας . 
 
 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικό του κατάλληλο για 
μεταφορά τροφίμων μεταφορικό μέσο, τα είδη για τα οποία αναδείχτηκε μειοδότης 
και να τα παραδίδει στις Μονάδες (και τους χώρους ασκήσεων αυτών αν κριθεί 
απαραίτητο). Απαγορεύεται η εκμετάλλευση κίνησης στρατιωτικών οχημάτων για 
τη μεταφορά των προϊόντων. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 6. Τα χρησιμοποιούμενα από τους προμηθευτές μέσα μεταφοράς πρέπει 
να εξασφαλίζουν τα προϊόντα από τις καιρικές συνθήκες και ρυπάνσεις. Οι χώροι 
των οχημάτων να είναι καθαροί και να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
συντήρησης και μεταφοράς των προϊόντων. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να ελέγχει την κατάσταση των μεταφορικών μέσων και εφόσον δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις της, να διακόπτει την σύμβαση με τον προμηθευτή. 
 
 7. Οι προμηθευτές οφείλουν να παραδίδουν τα προϊόντα στις εκάστοτε 
επιτροπές παραλαβής των Μονάδων, καταμετρούμενα παρουσία αυτών ή 
εγγράφως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Προϊόντα που δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές δε θα παραλαμβάνονται.     
 
 8. Διευκρινίζεται ότι για τις ποσότητες των προϊόντων που θα 
παραδώσουν οι προμηθευτές δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση καθόσον αυτές 
εξαρτώνται από τις ανάγκες των Μονάδων καθώς και τη δύναμη του προσωπικού 
τους, η οποία δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς. 
 
 9. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής με τα 
εντεταλμένα όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο, την 
ποιότητα των εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα 
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μεταφορικά μέσα του προμηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των 
προβλεπομένων όρων υγιεινής. 
 10. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή με εργαστηριακή 
εξέταση των προϊόντων. Τυχόν δειγματοληψία γίνεται παρουσία του προμηθευτή η 
δε αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τον ίδιο. Για τον 
καθορισμό του κόστους των παραπάνω εργαστηριακών εξετάσεων εφαρμόζεται η 
Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07). Εφόσον ο προμηθευτής 
δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος λόγω κωλύματος ή 
αρνήσεως θα διενεργείται δειγματοληψία απουσία του από την επιτροπή 
παραλαβής ή τον κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα 
υπογράφεται από την επιτροπή, τον Διοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδος και τον 
κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί την δειγματοληψία. 
 
 11. Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
θεωρηθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς 
καμιά επιβάρυνση της υπηρεσίας. Επιπλέον η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ διατηρεί το 
δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 12. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με 
υπαιτιότητά του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει 
απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται 
τα αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο, ή δε διαφορά τιμής θα 
καταλογίζεται στον προμηθευτή. Στην προκειμένη περίπτωση η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-
OHQ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επιπλέον και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 13. Ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του υποχρεούται να υπογράφει τα  
πρακτικά παραλαβής των προϊόντων κατά την παραλαβή αυτών από την 
επιτροπή παραλαβής. 
 
 14. Ο προμηθευτής διατηρεί την αποκλειστικότητα και υποχρεούται στον 
ομαλό εφοδιασμό των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας, όπως και 
να καλύπτει σε κάθε περίπτωση πλήρως τις ανάγκες τους στα είδη της παρούσας 
διαδικασίας.  
 
 15. Η συσκευασία να είναι εκείνη με την οποία τα προαναφερόμενα είδη 
κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο και πάντοτε σύμφωνα τον Κώδικα Τροφίμων 
Ποτών.  
  
 16. Οι επισημάνσεις στις συσκευασίες να είναι ευανάγνωστες και να είναι 
έκτυπες, με μελάνι κατάλληλο για συσκευασίες τροφίμων, είτε επί της 
συσκευασίας, είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο. 
  

Άρθρο 6ο 
Τεχνική Προσφορά - Προδιαγραφές 

 
 1. Τα είδη πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της υπηρεσίας. 
 
 2. Στην προσφορά τους οι προμηθευτές πρέπει να βεβαιώνουν ότι 
συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στις προδιαγραφές τεχνικά στοιχεία. 
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 3. Προϊόντα πλέον των περιλαμβανομένων στην Προσθήκη «1» του 
παρόντος ή με προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές της υπηρεσίας, δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
 4. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και υγιεινή κατάσταση 
των υλικών που χρησιμοποιεί, τα οποία πρέπει να είναι άριστα από κάθε άποψη. 
 
 5. Διευκρινίζεται ότι το βάρος των ειδών/τεμ., σε όποιο είδος αυτό 
προβλέπεται,  θα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Προσθήκη «1/Β» του 
Παρόντος.  
 
 6. Για ότι δεν προβλέπεται από τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, θα 
ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
                  

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή Συμβατικών Υλικών 

 
 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, στις έδρες των Μονάδων, σύμφωνα με τους 
όρους σύμβασης και του παρόντος, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του 
προμηθευτή. Τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τρόπος Πληρωμής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής 
 

 1. Η πληρωμή του προμηθευτή από το ΣΠ Λάρισας, θα γίνεται μέσα σε 40 
ημέρες από την παράδοση των προϊόντων, όπου θα προσέρχεται ύστερα από 
τηλεφωνική ειδοποίησή του, προσκομίζοντας τα στελέχη των δελτίων αποστολής 
για αντιπαραβολή και έλεγχο με τα αντίστοιχα δελτία που παραδίδουν οι Μονάδες. 
Η εξόφληση γίνεται τοις μετρητοίς ή με επιταγή και θα παρακρατείται ποσοστό 4% 
για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν 2198/94) επί της καθαρής αξίας 
(δηλαδή μείον ΦΠΑ). Η τιμή κτήσεως θα προσαυξάνεται με 10 % υπέρ του ΣΠΛ 
(κέρδος Πρατηρίου). 
 
 2. Δικαιολογητικά πληρωμής αποτελούν το εκδιδόμενο τιμολόγιο του 
προμηθευτή, στο οποίο θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες 
ποσότητες στις Μονάδες, σύμφωνα με τα εκδιδόμενα δελτία αποστολής. 
 
 3. Με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομιστεί στο ΣΠ Λάρισας 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ημέρες 
πριν τη λήξη ισχύος τους. 
 
 4. Η πληρωμή διέπεται από τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
Υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών». 
 
 5. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΝΔ 721/1970 οι Στρατιωτικές 
Εκμεταλλεύσεις (Στρατιωτικά Πρατήρια) απαλλάσσονται κατά την εν γένει 
δραστηριότητα τους, από  παντός είδους φόρους, τέλη, δικαιώματα και κρατήσεις 
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υπέρ Δημοσίου και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των τελών χαρτοσήμου. 
Ομοίως επί προμηθειών πάσης φύσεως και εργασιών που διενεργούνται από 
κεφάλαια του Κρατικού Προϋπολογισμού για λογαριασμό των Εκμεταλλεύσεων 
καμία κράτηση ενεργείται υπέρ Δημοσίου και τρίτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Λοιποί Όροι 
          
 1.  Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων ελέγχων από τα 
κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή άλλα αρμόδια εργαστήρια της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, γίνονται δεκτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αναγράφονται 
στο πιστοποιητικό του εργοστασίου παρασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τιμές θα αναγράφονται στο Δελτίο του ΧΗΣ με την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το 
πιστοποιητικό του παρασκευαστή. 
 
 2. Σε περίπτωση που τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή τα άλλα 
αρμόδια εργαστήρια της Υπηρεσίας δεν έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια 
χαρακτηριστικά, τα δείγματα θα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο 
εργαστήριο του δημόσιου τομέα. 
 
 3. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που 
υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση ή μείωση της αντίστοιχης ποσότητας από 
αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
                
 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
 
«1» Πίνακας των προς Προμήθεια Ειδών 
«2»  Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

  
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Α» 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

 

 
Βακαλάος Α/Κ Μ.Ο 200-300 γρ./τεμ. 
Βακαλάος Α/Κ Μ.Ο 300-500 γρ./τεμ. 

Βακαλάος  Ρολό 100-120 γρ./τεμ. 
Βακαλάος  Φέτα 100-200 γρ./τεμ. 
Βακαλάος Φιλέτο 150-250 γρ./τεμ. 

Βακαλάος Φιλέτο Ξαλμ/νος 500-1000 γρ./τεμ. 
Γαρίδα Νο1  
Γαρίδα Νο2  
Γαρίδα Νο3  
Γαρίδα Νο4  

Γαριδόψυχα 100/200   
Γαριδόψυχα 20-40 
Γαριδόψυχα 40-60 

Χταπόδι Τ4  
Χταπόδι Τ5  
Χταπόδι Τ6  
Χταπόδι Τ8  

ΚΙΛΟ 
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«Α» 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

 

Γλώσσα φιλέτο  
Καλαμάρι U10  

Καλαμάρι 10/20 Καθ/νο  
Καλαμάρι 20/40 Καθ/νο  

Λαυράκι 200/300 Απεν/νο Απολ/νο 
Μύδια Ψίχα  

Παγκάσιους Φιλέτο 220/240  
Παγκάσιους Φιλέτο Συσκ/νο IQF  

Πέρκα Φιλέτο  
Σολομός Φιλέτο  

ΜΙΧ Θαλασσινών Ελ. Επεξ/σίας 
Τσιπούρα Εγχώρια Απ/νη Απολ/νη 

Ψαροκροκέτα  

ΚΙΛΟ 

2 

 
«Β» 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

Αρακάς 
Καλαμπόκι Σπυρί 

Μπάμια 3 - 6 
Πατάτες Προτηγανισμένες 

Πατάτες Ραγού 
Φασόλι Πλατύ 

Φασόλι Χάνδρα 

ΚΙΛΟ 

3 
«Γ» 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΚΡΕΑΤΑ 

Κρέας χοιρινό Α/Ο 
Κρέας Χοιρινό Μ/Ο 
Κρέας βοδινό Α/Ο 

Κοτόπουλο κατεψυγμένο ολόκληρο 1300- 1600γρ 

ΚΙΛΟ 

 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ   
 

  Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α’ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF). Τα 
τεμαχισμένα ψάρια (φέτα) θα παραδίδονται με δέρμα, ώστε να γίνεται εύκολα η 
ταυτοποίηση του είδους. 

- Να έχουν άμεμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα αίματος κα 
σπλάχνων. 

- Να μην περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 
- Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα ή επικίνδυνα για 

κατανάλωση.  
- Να έχουν υποστεί κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν 

υποστεί επανακατάψυξη.  
- Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών. 
- Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθεται υπό τον 

όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει , 
κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, έχει ως εξής : 
      A) Ψάρια ολόκληρα, ψάρια Α/Κ και εκσπλαχνισμένα , ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 
10%. 
      Β) Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς 
δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια 
καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 

- Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρα που 
θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος θα αναγράφεται στη 
συσκευασία του προϊόντος.  
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«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
 

 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
- Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία, σε πλαστικό 

φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ.26,26α & 27 του Κ.Τ&Π και 
εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (Εξωτερική Συσκευασία) επιμελώς 
συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να 
φέρουν ταινία ασφαλείας που θα καταστρέφεται με την αποσφράγισή τους κατά την 
παράδοσή τους. Στην συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν , σε εμφανές και καλά 
τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα, 
οι εξής ενδείξεις :  
     Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο 
αριθμός της άδειας. 
     Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η 
κατάψυξη. 
     Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους. 
     Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAQ). 
     E) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος). 
     Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης. 
     Ζ) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος). 
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των 
αλιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο επανασυσκευάζονται.  

      -     Η θερμοκρασία σε όλα τα σημεία των προϊόντων πρέπει να διατηρείται σταθερή 
κατά τη             

            μεταφορά τους στους -18ο C ή χαμηλότερα με απόκλιση (τριών) 3 βαθμών 
Κελσίου, ώστε να 

            μην υποστούν οργανοληπτική υποβάθμιση και μείωση των θρεπτικών συστατικών 
τους.  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
- Η μεταφορά των προϊόντων κατάψυξης θα πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη 

δυνατή επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντολογικών παραγόντων. 
- Τα οχήματα μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους μέχρι τις έδρες των 

Μονάδων θα πρέπει να διατηρούν την ίδια θερμοκρασία με τους αρχικούς 
αποθηκευτικούς χώρους στην εγκατάσταση παραγωγής. 
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- Η θερμοκρασία των προϊόντων κατά την μεταφορά θα πρέπει να είναι -18o C και 
κάτω και η υγρασία 85%. Κατά την τοπική διανομή οι διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 3ο C. Αν η θερμοκρασία των 
προϊόντων αυξηθεί στους -12ο C , συνίσταται να υπόκεινται σε νέο ποιοτικό έλεγχο. 
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«Β» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

- Τα κατεψυγμένα κηπευτικά να είναι Α’ ποιότητας, Ελληνικής παραγωγής ή από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ&Π . 

- Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 
- Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης 

ουσίας. 
- Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 
- Να έχουν υποστεί κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν 

υποστεί επανακατάψυξη. 
- Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών 

λαχανικών από τα οποία προέρχονται.  
- Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια δηλ. 

να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους)χαρακτηριστικό που σημαίνει την διακοπή της 
ψυκτικής αλυσίδας. 

- Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών 
οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών.       

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
- Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο 

συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη 
για τρόφιμα , σύμφωνα με τα άρθρα 26,26α & 27 του Κ.Τ&Π και εντός 
χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία(εξωτερική συσκευασία) των 10kgr ή άλλης 
ανάλογης συσκευασίας σύμφωνα διαχειριστικές απαιτήσεις της κάθε μονάδας. 

- Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική Γλώσσα οι 
απαραίτητες ενδείξεις , όπως :  
     A) Η περιγραφή του είδους (ονομασία του προϊόντος και ποικιλία). 
     Β) Το καθαρό βάρος. 
     Γ) Η εταιρία τυποποίησης (ΚΩΔ.). 
     Δ)  Η εταιρεία διακίνησης. 
     Ε) Η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης. 

                 Στ) Οι συνθήκες συντήρησης.  
      -      Η θερμοκρασία σε όλα τα σημεία των προϊόντων πρέπει να διατηρείται σταθερή 
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κατά τη             
             μεταφορά τους στους -18ο C ή χαμηλότερα με απόκλιση (τριών) 3 βαθμών 

Κελσίου, ώστε να μην υποστούν οργανοληπτική υποβάθμιση και μείωση των 
θρεπτικών συστατικών τους. Αν η θερμοκρασία των προϊόντων αυξηθεί στους -
12ο C , συνίσταται να υπόκεινται σε νέο ποιοτικό έλεγχο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
          Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της κατηγορίας «Α». 
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«Γ» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΡΕΑΤΑ  

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ  

      ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (Α/Ο) να προέρχονται από νωπά κρέατα 
Α΄ ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του 
Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως. 
      Παραδιδόμενα κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα 
σφαγεία. 
     Με τον όρο, κατεψυγμένα κρέατα, νοούνται τα κατεψυγμένα προϊόντα (βαθειάς 
κατάψυξης), που παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά και που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, αποκαλούμενη 
«βαθειά κατάψυξη», η οποία επιτρέπει στο προϊόν να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, 
ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη μέγιστης κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα, μετά 
από την αποκατάσταση θερμικής ισορροπίας, τη συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του 
προϊόντος σε όλα του τα σημεία σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από -18°C και που διατίθενται 
στο εμπόριο κατά τρόπο που δείχνει ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία 
89/108/ΕΟΚ). 
      Με τον όρο κατεψυγμένα κρέατα άνευ οστών (αποστεωμένα), εννοούνται τα κομμάτια 
του σφαγίου, τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από την αποστέωση, 
την αφαίρεση μεγάλων τενόντων και υπερβάλλοντος λίπους και την κατάψυξη. 
Τα κρέατα να είναι παραγωγής όχι μεγαλύτερης από 30 ημέρες περίπου, υπολογιζόμενες 
από την ημερομηνία φορτώσεως στα μεταφορικά μέσα της χώρας προελεύσεως. 
Τα αποστεωμένο βόειο κατεψυγμένο κρέας πρέπει: 
                    • Να προέρχεται από κατάλληλα για κατανάλωση σφάγια βόειου, να έχουν 
διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και να είναι ηλικίας 12-24 μηνών. 
                    • Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 
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εξασφάλιση της συντήρησής του. 
                    • Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 
                    • Να πληροί τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
                    • Να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των 
ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 
θυρεοστατικά. 
                    • Να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (κόκκινο χρώμα, 
χωρίς αίματα). 
                    • Να μην έχει υποστεί ολική ή μερική απόψυξη και επανακατάψυξη. 
                    • Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο ή 
ταγγισμένο. 
                    • Να μην αναδίδει μη φυσιολογικές οσμές κατά την κατάψυξη. 
                    • Να μην έχει λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 
                    • Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις 
για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. 
                   • Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη 
συντήρησή του. 
                    • Να είναι απαλλαγμένο από οστά , λίπος, τένοντες κ.λ.π. και να παραδίδεται 
σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς 
καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981. 
    Αυτοτελή τεμάχια πρώτης κατηγορίας (Α) είναι τα κομμάτια : ΄΄τράνς΄΄, ΄΄νουά΄΄, 
΄΄ουρά΄΄, ΄΄στρογγυλό΄΄,΄΄κυλότο΄΄, ΄μπον-φιλέ΄΄, ΄΄κόντρα΄΄ και ΄΄μπριζόλες΄΄. 
  Να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, και ως 
προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1 και 2 όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό 1308/13. 

 

           ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ 
     Με τον όρο κατεψυγμένο χοιρινό κρέας νοούνται τα κατεψυγμένα προϊόντα (βαθειάς 
κατάψυξης), που παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά και που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, αποκαλούμενη 
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«βαθειά κατάψυξη», η οποία επιτρέπει στο προϊόν να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, 
ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη μέγιστης κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα, μετά 
την αποκατάσταση θερμικής ισορροπίας, τη συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του 
προϊόντος σε όλα του τα σημεία σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από -18°C και που διατίθενται 
στο εμπόριο κατά τρόπο που δείχνει ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία 
89/108/ΕΟΚ). 
   Το χοιρινό να είναι Μηρός (χοιρινό μπούτι) άνευ οστών, και να προέρχεται από ζώα που 
έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της γεννητικής ωριμότητας, 
θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή). 
  Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται το κρέας, να είναι υγιή και απαλλαγμένα από 
νοσήματα και να έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο πριν και μετά τη σφαγή και έχουν κριθεί 
μετά απ’ αυτή την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και διατεθούν στην κατανάλωση. 
   Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους που υπέστη 
κατάλληλη μεταποίηση. 
                    • Να μην περιέχει ξένα σώματα. 
                    • Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. 
                    • Να μην έχει αποψυχθεί μερικά ή ολικά και επανακαταψυχθεί. 
                    • Να μην είναι αφυδατωμένο, σάπιο, ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο. 
                    • Δεν γίνεται δεκτή η ύπαρξη: Πρόσθετου λίπους, εκτός του συνδεόμενου 
φυσικώς με το κρέας. Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 
                    • Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 
ακατάλληλων πρώτων υλών. 
                    • Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών 
όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 
στη συντήρησή του. Να μην αναδύει δυσάρεστες οσμές κατά την κατάψυξη ή απόψυξη. 
   Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιμώμενης περιεκτικότητάς τους σε 
άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα με το άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του 
σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχουν ανεπτυγμένους μύες κυρίως 
στους μηρούς και να είναι κατηγορίας Ε ή U ή R όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 
1308/13. 
    Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, 
λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του λίπους τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 
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ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 
    Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις τεμαχισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού κρέατος 
και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού - 
όπως ισχύει και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών 
και πουλερικών και να εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγιων να είναι: 
Για το βόειο κρέας πρώτης κατηγορίας (Α) – μπούτι (κολοβό) όπως ακριβώς καθορίζονται 
στο ΠΔ 186/1981 και να παραδίδεται τεμαχισμένο σε ολόκληρα αυτοτελή τεμάχια 
(«τράνς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό», «κιλότο», άνευ περιττών μερών και άνευ 
λίπους). 
Για δε το χοιρινό, μηρός (χοιρινό μπούτι) χοιρινού, άνευ οστών. 
Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον 
συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος (VAGUM) άνευ συντηρητικών ουσιών 
σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει από έξωθεν 
μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες καθώς και από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 
89/108/ΕΟΚ). 
Δεν επιτρέπεται αφαίρεση κανενός κομματιού που ανήκει στην Κατηγορία ΄΄Α΄΄, αλλά 
πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια στη φυσιολογική αναλογία που απαντούν 
στην Κατηγορία αυτή. 
Είναι στην κρίση εκάστης Μονάδας να ζητήσει την προμήθεια ή όχι των κομματιών 
‘’κόντρα’’, ‘’φιλέτο’’ και ‘’μπριζόλες’’. 
Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα, τεμάχια της ίδιας κατηγορίας, θα 
συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. 
Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με Αντοχή στη Διάρρηξη κυματοειδούς 
χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. και θα είναι καθαρού βάρους περιεχομένου, 
περίπου 25 Kgr (±10%). 
Τα κατεψυγμένα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

ΑΔΑ: ΩΦΝΝ6-ΥΥΙ





 Β-2- 8 - 

αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία παράδοσης θα 
είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητάς του. Πέραν του 
χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και 
στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της 
ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων κατεψυγμένων κρεάτων. 
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, 
αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, 
στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ.1151/2012, του 
κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής: 
         1. Η περιγραφή του σφάγιου. 
         2. Η Χώρα καταγωγής. 
         3. Η Χώρα εκτροφής. 
         4. Η Χώρα σφαγής. 
         5. Ο κωδικός του σφάγιου (πλην του χοιρινού). 
         6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 
         7. Ο τίτλος και αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου 
τεμαχισμού. 
         8. Η ημερομηνία σφαγής. 
         9. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλητης 
ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου, η οποία θα επικολλάται επί της 
συσκευασίας. 
        10. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του. 
Για την συντήρηση και τη διακίνηση του νωπού κρέατος πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις 
του Π.Δ. 203/1998 – Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/41 ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των 
προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε διακινητής 
πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 
                    • Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
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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 Συμβουλίου. 
                   • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
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) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 
                    • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του καν. αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του 
τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών. 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
Salmonella, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. 
E. coli O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. 
Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
Θα πρέπει να Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως ορίζονται και περιγράφονται στα 
άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσεως και να πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις: 
       1. Να είναι κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό 543/2008, να προέρχονται από 
πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά ανεπτυγμένα 
ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών ολόκληρα. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1308/13 ως «Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών» 
χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο έχει καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν 
στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής και το οποίο πρέπει να διατηρείται 
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συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12°C. 
Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το 
οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 18oC, 
εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 
τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου. 
Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι πουλερικά βαθειάς κατάψυξης: 

 Μπούτι 

 Στήθος 

          2. Τα παραπάνω κατεψυγμένα προϊόντα πουλερικών να προέρχονται από νωπά 
ολόκληρα κοτόπουλα βάρους των 1200 gr - 1300 gr τύπου Α 65% και αφορούν 
τεμαχισμένα οπίσθια τεταρτημόρια (μπούτια) και στήθη, βάρους 300 - 350 gr για τα 
μπούτια και 600-700 gr για τα στήθη. 
ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα μεριδολόγια 
- ποσοτολόγια που εφαρμόζονται. 

                   α. Το δέρμα δεν θα φέρει υπολείμματα φτερών, αμυχές, σκασίματα ή 
αιματώματα (Κανονισμός 543/2008). 
                   β. Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από 
Κρατικό φορέα (AGROCERT) . 
                    γ. Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία 
ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς εξέχοντα 
σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 
Θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό και λεπτό στρώμα λίπους στους μηρούς (Κανονισμός 
543/2008). 
                   δ. Τα σφάγια να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ και σαρκώδη 
(Κανονισμός 543/2008). 
                   ε. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή 
επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που 
δίνουν τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία χρωστικές 
φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά, συντηρητικά ή άλλες ουσίες που να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της συντήρησης. 
                   στ. Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομικό επιθεώρησης πριν την σφαγή και τα 
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οποία κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών. 
                    ζ. Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και έχουν κριθεί 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 
                    η. Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχει μυκητιάσεις και αλλοιώσεις, μη 
φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους. 
                    θ. Να µην παρουσιάζουν ανώμαλο χρώμα και οσμή (σε κατάψυξη ή μετά από 
απόψυξη), φαινόμενα ευρωτίασης, σημεία αφυδάτωσης, μερικής ή ολικής απόψυξης, 
επανακατάψυξης, ρύπανσης και φαινόμενα σήψης. 
                    ι .Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με τις 
ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ1308/13, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά. 
                    ια. Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των 
ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 
θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών παραγόντων. 
                    ιβ. Τα προϊόντα να είναι συσκευασμένα (πρώτη συσκευασία) μέσα σε θήκη 
από πλαστική ύλη ή από CRYOVAC ή από άλλη ύλη που δεν επιδρά στην υγιεινή 
κατάσταση ή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντος (κατάλληλη για επαφή µε 
τρόφιμα άρθρα 26 και 27 του Κ.Τ.Π), να είναι ανθεκτική (θήκη) και εξασφαλίζει την πλήρη 
προστασία του κατά τη μεταφορά και εναποθήκευση. Τα κατεψυγμένα συσκευασμένα 
τεμάχια, να συσκευάζονται σε Β συσκευασία μέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, που καθένα 
να περιέχει 20-25 τεμάχια ίδιου μεγέθους και βάρους κατά το δυνατό. 
Οι συσκευασίες να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα: 
                             • Η περιγραφή του προϊόντος και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία 
Α). 
                             • Η χώρα προέλευσης. 
                             • Το σήμα της φυτικής διατροφής. 
                             • Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης. 
                             • Ο αριθμός έγκρισης του τυποποιητηρίου συσκευαστηρίου σφαγείου, 
και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την 2004/41 
                             • Η ημερομηνία παραγωγής. 
                             • Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

ΑΔΑ: ΩΦΝΝ6-ΥΥΙ





 Β-2- 12 - 

                             • Η θερμοκρασία συντήρησης. 
                             • Το καθαρός βάρος. 
                             • Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 2011/91) . 
Να είναι παραγωγής όχι πάνω από 40 περίπου ημέρες από την ημερομηνία σφαγής μέχρι 
την παράδοση στις αποθήκες. 

    Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια καθώς και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Π.Δ.79/2007 (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και 
λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων). 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 
                • 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 Συμβουλίου. 
 
                • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
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) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

                              
   
 

   Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
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                                           05 Οκτ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600/119/11708/Σ.1503 
 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ……/2021 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  (ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΚΡΕΑΤΑ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ορισμοί 

 
 Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 
αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 

 
 1.1  Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, 
εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται στο πλαίσιο της Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, τηλεγραφημάτων και τηλεομοιοτυπιών (fax). 
Η κοινοποίηση εγγράφων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Αναθέτουσας Αρχής - 
Αναδόχου) δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού (e-
mail) σε συγκεκριμένη διεύθυνση που αναγράφεται στη σύμβαση. Ως χρόνος 
κοινοποίησης θεωρείται αυτός της αποστολής του e-mail. 

 
 1.2  Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα. 

 
  1.3  Παραδοτέα προϊόντα: Τα προϊόντα που ο Ανάδοχος οφείλει να 

παραδώσει στις έδρες των Μονάδων, σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
 
  1.4  Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε 

Ημέρες. 
 
  1.5  Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία, την οποία συνάπτουν και υπογράφουν 

τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας. Η σύμβαση δύναται να 
τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων 
μερών. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τόπος και ο Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης 
Συμβαλλόμενα Μέρη 

 
 2.1  Τόπος υπογραφής της σύμβασης: Λάρισα, στην έδρα του 
ΤΣ/1ηςΣΤΡΑΤΙΑΣ (Στρδο «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ») 
 
 2.2  Χρόνος υπογραφής της σύμβασης …………….. 2021 ημέρα της 
εβδομάδος  ………………………... 
 
 2.3  Συμβαλλόμενοι : 
 
   2.3.1  Ο …………………………………….., Δκτης του 
ΤΣ/1ηςΣΤΡΑΤΙΑΣ, ως εκπρόσωπος της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και κατ’ επέκταση του 
ελληνικού Δημοσίου, εφεξής καλούμενος «Αγοραστής». 

 
   2.3.2 Ο …………………………………………..…….. του ……………… 
(ΑΔΤ …….........., ημερομηνία έκδοσης ……………….., AT ………………), ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας ………...................………………………… , εφεξής 
καλούμενος «Ανάδοχος». 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης 

Περιεχόμενο Σύμβασης 
 
 3.1  Με την υπ. αριθ. Φ. ………………………………………………………….. 
κατακυρωτική απόφαση, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  αποφάνθηκε τη σύναψη σύμβασης 
με τον ανάδοχο, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών συσσιτίου (κρέατα, 
κηπευτικά, αλιεύματα), με τις τιμές που αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» της 
σύμβασης. 
 
 3.2  Η παρούσα σύμβαση υπ. αριθ. …./2021, διέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και από τα αναφερόμενα στους όρους της 
Πρόσκλησης (Φ……………………………………………………………) που 
κοινοποιήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ ………………………………………………..) και 
έγιναν αποδεκτοί στο σύνολό τους από τον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο. Η σύμβαση 
αποτελείται από το κυρίως κείμενο και το παρακάτω Παράρτημα: 
 
   3.2.1 «Α»  Πίνακας των προς προμήθεια ειδών  
   3.2.2 «Β»  Τεχνική προδιαγραφή 
   

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
 4.1  Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους σύμφωνα με τους 
οποίους ο ανάδοχος θα προμηθεύει τον αγοραστή με τα προϊόντα της παρούσας για 
τη χρονική περίοδο από ………………….. 21 έως …………………… 22.  
 

  4.2  Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην προμήθεια 
Κατεψυγμένων Ειδών (κηπευτικών - αλιευμάτων - κρεάτων) για τις ανάγκες του 
συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας. 

 
  4.3  Τεχνικά Χαρακτηριστικά -  Προδιαγραφές, όπως Παράρτημα  «Β».    

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 
 
 5.1  Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών 
των Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση μη 
ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις - ποινικές 
ρήτρες. 
 
 5.2  Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των 
εντεταλμένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότητας και 
της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και χορήγησης των 
ειδών. 
 
 5.3  Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 
 5.4  Να μεταφέρει τα προϊόντα εντός οχήματος, το οποίο θα διαθέτει την 
προβλεπόμενη άδεια. 
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 5.5  Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό 
του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει σε κάθε στρατόπεδο, 
δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για τη μεταφορά 
των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία με 
τη λήξη της σύμβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 
 
 5.6  Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την είσοδό 
του και παραμονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για το λόγο 
αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. 
Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά 
εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 5.7  Επίσης, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που 
θα προκληθεί ατύχημα, από υπαιτιότητα του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 5.8  Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (Φ.……………………………………… ……………………..).   
 
 5.9  Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου κατά τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Έναρξη και Διάρκεια 

 
 6.1  Η διάρκεια της σύμβασης είναι 1 έτους, αρχόμενη από ...................2021  
με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) τρίμηνο μονομερώς από την Υπηρεσία. 
 
 6.2  Όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που κοινοποιήθηκαν με την ανάρτηση της 
διαδικασίας στο διαδίκτυο είναι σε πλήρη ισχύ για όλη την προμήθεια, μέχρι πέρατος 
των συμβατικών υποχρεώσεων. 
  

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 

 
 7.1  Ο Προμηθευτής, δεν δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των 
δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του 
που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.  

  
 7.2  Επιπλέον, ο Προμηθευτής, δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας η οποία έχει υποβληθεί 
υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της 1ης  
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
Γλώσσα 

 
  Η Ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Παραγγελίες για Προμήθεια 
 

 9.1  Ανάλογα με τις προτιμήσεις, οι Μονάδες θα δίνουν τις παραγγελίες στον 
προμηθευτή 3 έως 7 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης. Οι 
παραγγελίες θα παραδίδονται εγγράφως στον προμηθευτή από τις Μονάδες με 
έγγραφο που θα υπογράφεται από τον σιτιστή και τον Αξιωματικό συσσιτίου ή 
τηλεφωνικά για την κάλυψη επειγουσών αναγκών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει τις παραγγελίες στους αιτηθέντες χώρους και παρουσία πάντοτε της 
επιτροπής παραλαβής που θα οριστεί από την κάθε Μονάδα. 
 
 9.2  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παράγει και διαθέτει όλα τα είδη 
για τα οποία αναδείχτηκε μειοδότης και όχι να κάνει επιλογή ανάλογα με το συμφέρον 
του.   
 
 9.3  Ο προμηθευτής υποχρεούται στον ομαλό εφοδιασμό των Μονάδων - 
Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας, όπως και να καλύπτει σε κάθε περίπτωση 
πλήρως τις ανάγκες τους στα είδη της σύμβασης.  
 
 9.4  Ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του υποχρεούται να υπογράφει τα  
πρακτικά παραλαβής των προϊόντων κατά την παραλαβή αυτών από την επιτροπή 
παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Παράδοση 

 
 10.1 Η μεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται, στις έδρες των 
Μονάδων (ή στους χώρους ασκήσεων αυτών αν απαιτηθεί) με μέριμνα και μεταφορικά 
μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα πληρούν τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 10.2 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα είδη για τα οποία 
αναδείχτηκε μειοδότης, μετά από σχετική παραγγελία των Μονάδων. 
  
 10.3 Οι παραληφθείσες ποσότητες θα ελέγχονται από τριμελή επιτροπή με 
μακροσκοπικό έλεγχο. Στην επιτροπή παραλαβής θα συμμετέχει υποχρεωτικά ο 
ιατρός της κάθε Μονάδας.  
 
 10.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από 
την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες 
ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. 
 
 10.5 Τα είδη, θα μεταφέρονται με κατάλληλο όχημα που θα πληροί τους 
όρους υγιεινής, όπως οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν και το οποίο θα 
πρέπει: 
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   10.5.1 Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση. 
 
   10.5.2 Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 
 
   10.5.3 Να διαθέτει άδεια μεταφοράς των διακινούμενων εφοδίων. 
 
 10.6 Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ με τα 
εντεταλμένα όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο την ποιότητα 
των εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα μεταφορικά 
μέσα του προμηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των προβλεπομένων όρων 
υγιεινής. 
 
 10.7 Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή με εργαστηριακή 
εξέταση των προϊόντων. Τυχόν δειγματοληψία γίνεται παρουσία του προμηθευτή η δε 
αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν (άρθρο 208 
Ν.4412/16). Εφόσον ο προμηθευτής δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος λόγω κωλύματος ή αρνήσεως θα διενεργείται δειγματοληψία απουσία του 
από την επιτροπή παραλαβής ή τον κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό 
πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από την επιτροπή, τον Διοικητή ή Υποδιοικητή 
της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί την δειγματοληψία. 
 
 10.8 Όσα είδη παραμένουν αδιάθετα μετά τη λήξη της ημερομηνίας 
συντήρησης - κατανάλωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με 
άλλα πρόσφατης παραγωγής, χωρίς καμία επιβάρυνση της στρατιωτικής υπηρεσίας.  
 
 10.9 Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
θεωρηθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμιά 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  διατηρεί το δικαίωμα 
της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 10.10 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με υπαιτιότητά 
του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα 
ποσότητα, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα αναγκαιούντα 
είδη από το ελεύθερο εμπόριο, ή δε διαφορά τιμής θα καταλογίζεται στον προμηθευτή. 
Στην προκειμένη περίπτωση η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει 
επιπλέον και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 10.11 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Πρόσκλησης στη 
Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης 

 
 11.1 Ποιότητα προσφερομένων ειδών: 
 
   11.1.1 Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών. 
 
   11.1.2 Με μέριμνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται 
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οι προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύμανση χώρων ευθύνης του). 
 
   11.1.3 Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα/μέσα 
για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  
 
   11.1.4 Οι συσκευασίες των προϊόντων θα εναρμονίζονται με τις 
διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
   11.1.5 Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του 
αναδόχου 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: 
 
     11.1.5.1  Μικροβιολογικό 
 
     11.1.5.2  Χημική ανάλυση 
 
     11.1.5.3  Ιστολογική εξέταση 
 
   11.1.6 Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε 
είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των εξετάσεων/χημικών αναλύσεων. 
 
   11.1.7 Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 
 
 11.2 Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας: 
 
   11.2.1 Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα 
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις - παρατηρήσεις προς τα αρμόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
 
   11.2.2 Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωσή 
του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
 11.3 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους του Πρόσκλησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κυρώσεις σε Βάρος του προμηθευτή - Ποινικές Ρήτρες 

 
 12.1 Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
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 12.2 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 
   12.2.1 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
   12.2.2 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
 
   12.2.3 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι 
τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 12.4 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή του προμηθευτή. 
 
 12.5 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  
το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 
 
 12.6 Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
 
   12.6.1 Επαναλαμβανόμενη άρνηση εκτέλεσης προμήθειας χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
 
   12.6.2 Άρνηση αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής 
εξέτασης. 
 
   12.6.3 Μη ύπαρξη συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος - υγιεινής, 
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των 
προς προμήθεια ειδών. 
 
   12.6.4 Μη συμμόρφωση του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η 
οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας. 
 
                   12.6.5 Μη τακτοποίηση παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που 
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
 
   12.6.6 Παράβαση  των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων, 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των ειδικώς οριζομένων στους Ειδικούς Όρους, 
Τεχνικών Προδιαγραφών 
 
 12.7 Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι 
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επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι ακατάλληλα 
για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών  και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη  
ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 
 
 12.8 Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 
 
   12.8.1 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν 
με ευθύνη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 
 
   12.8.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
 12.9 Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων 
του ΚΕΝΟΚ. 
 
 12.10 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά 
σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 12.11 Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 1η 
ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική 
προσφυγή. 
 
 12.12 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο 
Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ  από την μη ή την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και η 1η 
ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές 
ενέργειες.  
 
 12.13 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 12.6 του παρόντος 
άρθρου κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον προμηθευτή, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης και απόφασης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
   12.13.1 Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
   12.13.2 Δεύτερη φορά, πρόστιμο 2.000 Ευρώ. 
 
   12.13.3 Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση 
της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14: 
 
       12.13.3.1 Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως 
προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-
OHQ. 
 
   12.13.3.2 Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου. 
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 12.14 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από 
εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή τα φέρει σε μικρότερη ποσότητα (όπως 
προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους της Πρόσκλησης) ή δεν τα παραδώσει 
καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να 
τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η 
Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο 
Προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, παραιτούμενος ρητώς 
από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό 
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη 
δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και 
καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση  σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα 
ισχύοντα. 
 
 12.15 Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Τρόπος Πληρωμής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής 

 
 13.1 Η πληρωμή του προμηθευτή από το ΣΠ Λάρισας, θα γίνεται μέσα σε 40 
ημέρες από την παράδοση των προϊόντων, όπου θα προσέρχεται ύστερα από 
τηλεφωνική ειδοποίησή του, προσκομίζοντας τα στελέχη των δελτίων αποστολής για 
αντιπαραβολή και έλεγχο με τα αντίστοιχα δελτία που παραδίδουν οι Μονάδες. Η 
εξόφληση γίνεται τοις μετρητοίς και θα παρακρατείται ποσοστό 4 % για τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν.2198/94) επί της καθαρής αξίας (δηλαδή μείον 
ΦΠΑ)  
 
 13.2 Δικαιολογητικά πληρωμής αποτελούν το εκδιδόμενο τιμολόγιο του 
προμηθευτή στο οποίο θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες ποσότητες 
στις Μονάδες (σύμφωνα με τα εκδιδόμενα δελτία αποστολής), και τα δελτία 
αποστολής. 
 
 13.3 Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστεί στο ΣΠ Λάρισας 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ημέρες πριν 
τη λήξη ισχύος τους. 
 
 13.4 Η πληρωμή διέπεται από τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
Υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών». 
 
 13.5 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΝΔ 721/1970 οι Στρατιωτικές 
Εκμεταλλεύσεις (Στρατιωτικά Πρατήρια) απαλλάσσονται κατά την εν γένει 
δραστηριότητα τους, από  παντός είδους φόρους, τέλη, δικαιώματα και κρατήσεις 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των τελών χαρτοσήμου. 
Ομοίως επί προμηθειών πάσης φύσεως και εργασιών που διενεργούνται από 
κεφάλαια του Κρατικού Προϋπολογισμού για λογαριασμό των Εκμεταλλεύσεων καμία 
κράτηση ενεργείται υπέρ Δημοσίου και τρίτων. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
Εκχώρηση δικαιωμάτων 

 
 14.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων από τον ανάδοχο σε τρίτους, πλην του δικαιώματος είσπραξης 
συμβατικού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του 
αναδόχου προς την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  και σχετική απόφαση - έγκρισή της.  
 
 14.2 Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την κείμενη 
νομοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης 

 
 15.1 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
   15.1.1 Όταν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση 
της σύμβασης που έχει τεθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
   15.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα προϊόντα που 
παραδόθηκαν. 
 
   15.1.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως υπολογίστηκαν οι τυχόν  κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
   15.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ 
της συμβαλλόμενης εταιρείας και της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ  και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

 Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να λύσει μονομερώς τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/16 καθώς και σε περίπτωση 
χορηγήσεως των εφοδίων, στα οποία αναφέρεται η σύμβαση, από την Στρατιωτική 
Υπηρεσία (μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών από το αρμόδιο 
Υπουργείο).     

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Εγγυήσεις 

 
 17.1 Για την καλή εκτέλεση της  σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την με 
αριθμό ..................................................... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
................................., ύψους .............................................. ευρώ και 
...............................  λεπτών (€ .........................). Η υπόψη εγγυητική επιστολή θα 
επιστραφεί στον ανάδοχο εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπλήρωση κάθε 
συμβατικής του υποχρέωσης. 
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 17.2 Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την κείμενη 
νομοθεσία.  

 
 ΑΡΘΡΟ 18ο 
Εχεμύθεια 

 
 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
Επίλυση Διαφορών 

 
19.1 Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή 

και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την 1η 
ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, προς την οποία ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική 
αίτηση. Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 
αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, 
με αποδεικτικό παραλαβής.  
 
 19.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα 
σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 
 19.3 Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων 
προϊόντων κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα 
με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους Γενικούς – 
Ειδικούς Όρους της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο 

Τροποποιήσεις 
 
 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 
 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:  
  
 21.1 Οι διατάξεις του Ν.4235/14 και του Ν.4412/16. 
 
 21.2 Οι όροι της σύμβασης 
 
 21.3  Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  
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ΑΡΘΡΟ 22ο 
Τελικές Διατάξεις 

 
 22.1 Η παρούσα σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απόφαση 
απευθείας ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 
 22.2 Για ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στους Όρους της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(Φ.......................................), καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
 22.3 Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Ένα (1) 
προορίζεται για την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, ένα (1) για το ΤΣ/1ηςΣΤΡΑΤΙΑΣ, ένα (1) για 
το ΣΠ Λάρισας και ένα (1) για τον Ανάδοχο.  
 
 22.4 Τα Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης αποτελούν τμήμα αυτής. 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας των Προς Προμήθεια  Ειδών  
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή 
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                                                          ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                                                4ο Γραφείο 
                                                05 Οκτ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ……/…….. (ΕΤΟΣ) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  

  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

Βακαλάος Α/Κ Μ.Ο 200-300 γρ./τεμ. 

ΚΙΛΟ 

 Βακαλάος Α/Κ Μ.Ο 300-500 γρ./τεμ. 

 Βακαλάος  Ρολό 100-120 γρ./τεμ. 

 Βακαλάος  Φέτα 100-200 γρ./τεμ. 

 Βακαλάος Φιλέτο 150-250 γρ./τεμ. 

 Βακαλάος Φιλέτο Ξαλμ/νος 500-1000 γρ./τεμ.   

 Γαρίδα Νο1  

 Γαρίδα Νο2  

 Γαρίδα Νο3  

 Γαρίδα Νο4  

 Γαριδόψυχα 100/200   

 Γαριδόψυχα 20-40 

 Γαριδόψυχα 40-60 

 Χταπόδι Τ4  

 Χταπόδι Τ5  
 Χταπόδι Τ6  
 Χταπόδι Τ8  

 Γλώσσα φιλέτο  

 Καλαμάρι U10  

 Καλαμάρι 10/20 Καθ/νο  

 Καλαμάρι 20/40 Καθ/νο  

 Λαυράκι 200/300 Απεν/νο Απολ/νο 

 Μύδια ψίχα  

 Παγκάσιους Φιλέτο 220/240  

 Παγκάσιους Φιλέτο Συσκ/νο IQF  

 Πέρκα Φιλέτο  

 Σολομός Φιλέτο  

 ΜΙΧ Θαλασσινών Ελ. Επεξ/σίας 

 Τσιπούρα Εγχώρια Απ/νη Απολ/νη 

 Ψαροκροκέτα   
   

 
«Β» 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

 Αρακάς 

 Καλαμπόκι Σπυρί 

 Μπάμια 3 - 6 

 Πατάτες Προτηγανισμένες 

 Πατάτες Ραγού 

 Φασόλι Πλατύ 

 Φασόλι Χάντρα  
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

  

 «Γ» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΡΕΑΤΑ 

Κρέας χοιρινό  Α/Ο  
ΚΙΛΟ  Κρέας  χοιρινό  Μ/Ο 

 Κρέας βοδινό Α/Ο 

 Κοτόπουλο κατεψυγμένο ολόκληρο 1300-1600γρ 

 
 

 Ανχης (ΠΖ) Ηλίας Νάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γεώργιος Δελλής  
          Β. Αξκού 4ου Γραφείου  
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                                           ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                                           4ο Γραφείο 
                                           05 Οκτ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ .../2021 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 

  Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

- Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α’ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF). Τα 
τεμαχισμένα ψάρια (φέτα) θα παραδίδονται με δέρμα, ώστε να γίνεται εύκολα η 
ταυτοποίηση του είδους. 

- Να έχουν άμεμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα αίματος κα 
σπλάχνων. 

- Να μην περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 
- Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα ή επικίνδυνα για 

κατανάλωση.  
- Να έχουν υποστεί κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν 

υποστεί επανακατάψυξη.  
- Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών. 
- Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθεται υπό τον 

όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει , 
κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, έχει ως εξής : 
      A) Ψάρια ολόκληρα, ψάρια Α/Κ και εκσπλαχνισμένα , ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 
10%. 
      Β) Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς 
δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια 
καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 
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«Α» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
 

- Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρα που 
θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος θα αναγράφεται στη 
συσκευασία του προϊόντος.  

 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
- Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία, σε πλαστικό 

φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ.26,26α & 27 του Κ.Τ&Π και 
εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (Εξωτερική Συσκευασία) επιμελώς 
συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να 
φέρουν ταινία ασφαλείας που θα καταστρέφεται με την αποσφράγισή τους κατά την 
παράδοσή τους.. Στην συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν , σε εμφανές και καλά 
τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα, 
οι εξής ενδείξεις :  
     Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο 
αριθμός της άδειας. 
     Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η 
κατάψυξη. 
     Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους. 
     Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAQ). 
     E) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος). 
     Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης. 
     Ζ) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος). 
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των 
αλιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο επανασυσκευάζονται.  

      -     Η θερμοκρασία σε όλα τα σημεία των προϊόντων πρέπει να διατηρείται σταθερή 
κατά τη             

            μεταφορά τους στους -18ο C ή χαμηλότερα με απόκλιση (τριών) 3 βαθμών 
Κελσίου, ώστε να 

            μην υποστούν οργανοληπτική υποβάθμιση και μείωση των θρεπτικών συστατικών 
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τους.  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

- Η μεταφορά των προϊόντων κατάψυξης θα πρέπει να γίνεται με την ελάχιστη 
δυνατή επίδραση των εξωτερικών περιβαλλοντολογικών παραγόντων. 

- Τα οχήματα μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους μέχρι τις έδρες των 
Μονάδων θα πρέπει να διατηρούν την ίδια θερμοκρασία με τους αρχικούς 
αποθηκευτικούς χώρους στην εγκατάσταση παραγωγής. 

- Η θερμοκρασία των προϊόντων κατά την μεταφορά θα πρέπει να είναι -18o C και 
κάτω και η υγρασία 85%. Κατά την τοπική διανομή οι διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 3ο C. Αν η θερμοκρασία των 
προϊόντων αυξηθεί στους -12ο C , συνίσταται να υπόκεινται σε νέο ποιοτικό έλεγχο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

«Β» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

- Τα κατεψυγμένα κηπευτικά να είναι Α’ ποιότητας, Ελληνικής παραγωγής ή από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να πληρούν τους όρους του Κ.Τ&Π . 

- Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 
- Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή ανόργανης 

ουσίας. 
- Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 
- Να έχουν υποστεί κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να μην έχουν 

υποστεί επανακατάψυξη. 
- Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των νωπών 

λαχανικών από τα οποία προέρχονται.  
- Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια δηλ. 

να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους)χαρακτηριστικό που σημαίνει την διακοπή της 
ψυκτικής αλυσίδας. 

- Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών 
οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών.       

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
- Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο 

συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη 
για τρόφιμα , σύμφωνα με τα άρθρα 26,26α & 27 του Κ.Τ&Π και εντός 
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χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία(εξωτερική συσκευασία) των 10kgr ή άλλης 
ανάλογης συσκευασίας σύμφωνα διαχειριστικές απαιτήσεις της κάθε μονάδας. 

- Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική Γλώσσα οι 
απαραίτητες ενδείξεις , όπως :  
     A) Η περιγραφή του είδους (ονομασία του προϊόντος και ποικιλία). 
     Β) Το καθαρό βάρος. 
     Γ) Η εταιρία τυποποίησης (ΚΩΔ.). 
     Δ)  Η εταιρεία διακίνησης. 
     Ε) Η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης. 

                 Στ) Οι συνθήκες συντήρησης.  
      -      Η θερμοκρασία σε όλα τα σημεία των προϊόντων πρέπει να διατηρείται σταθερή 

κατά τη             
             μεταφορά τους στους -18ο C ή χαμηλότερα με απόκλιση (τριών) 3 βαθμών 

Κελσίου, ώστε να μην υποστούν οργανοληπτική υποβάθμιση και μείωση των 
θρεπτικών συστατικών τους. Αν η θερμοκρασία των προϊόντων αυξηθεί στους -
12ο C , συνίσταται να υπόκεινται σε νέο ποιοτικό έλεγχο. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
          Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της κατηγορίας «Α». 

 

3 

«Γ» 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 

ΚΡΕΑΤΑ  

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ  

      ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (Α/Ο) να προέρχονται από νωπά κρέατα 
Α΄ ποιότητας, όπως αυτά ορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 88, 88(1) και 89 του 
Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως. 
      παραδιδόμενα κρέατα, θα προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. και από εγκεκριμένα 
σφαγεία. 
     Με τον όρο, κατεψυγμένα κρέατα, νοούνται τα κατεψυγμένα προϊόντα (βαθειάς 
κατάψυξης), που παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά και που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, αποκαλούμενη 
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«βαθειά κατάψυξη», η οποία επιτρέπει στο προϊόν να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, 
ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη μέγιστης κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα, μετά 
από την αποκατάσταση θερμικής ισορροπίας, τη συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του 
προϊόντος σε όλα του τα σημεία σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από -18°C και που διατίθενται 
στο εμπόριο κατά τρόπο που δείχνει ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία 
89/108/ΕΟΚ). 
      Με τον όρο κατεψυγμένα κρέατα άνευ οστών (αποστεωμένα), εννοούνται τα κομμάτια 
του σφαγίου, τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από την αποστέωση, 
την αφαίρεση μεγάλων τενόντων και υπερβάλλοντος λίπους και την κατάψυξη. 
Τα κρέατα να είναι παραγωγής όχι μεγαλύτερης από 30 ημέρες περίπου, υπολογιζόμενες 
από την ημερομηνία φορτώσεως στα μεταφορικά μέσα της χώρας προελεύσεως. 
Τα αποστεωμένο βόειο κατεψυγμένο κρέας πρέπει: 
                    • Να προέρχεται από κατάλληλα για κατανάλωση σφάγια βόειου, να έχουν 
διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και να είναι ηλικίας 12-24 μηνών. 
                    • Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της συντήρησής του. 
                    • Να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο. 
                    • Να πληροί τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
                    • Να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των 
ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως, όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 
θυρεοστατικά. 
                    • Να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του σφάγιου (κόκκινο χρώμα, 
χωρίς αίματα). 
                    • Να μην έχει υποστεί ολική ή μερική απόψυξη και επανακατάψυξη. 
                    • Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό και να μην είναι αφυδατωμένο ή 
ταγγισμένο. 
                    • Να μην αναδίδει μη φυσιολογικές οσμές κατά την κατάψυξη. 
                    • Να μην έχει λίπος, εκτός του συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 
                    • Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις 
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για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. 
                   • Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη 
συντήρησή του. 
                    • Να είναι απαλλαγμένο από οστά , λίπος, τένοντες κ.λ.π. και να παραδίδεται 
σε συσκευασία αυτοτελών ανατομικών τεμαχίων κρέατος, όπως αυτά ακριβώς 
καθορίζονται στο ΠΔ 186/1981. 
    Αυτοτελή τεμάχια πρώτης κατηγορίας (Α) είναι τα κομμάτια : ΄΄τράνς΄΄, ΄΄νουά΄΄, 
΄΄ουρά΄΄, ΄΄στρογγυλό΄΄,΄΄κυλότο΄΄, ΄μπον-φιλέ΄΄, ΄΄κόντρα΄΄ και ΄΄μπριζόλες΄΄. 
  Να ανήκει από άποψη διάπλασης στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R, και ως 
προς την κατάσταση πάχυνσης να ανήκει στις διαβαθμίσεις 1 και 2 όπως αυτές ορίζονται 
στον Κανονισμό 1308/13. 

           ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ 
     Με τον όρο κατεψυγμένο χοιρινό κρέας νοούνται τα κατεψυγμένα προϊόντα (βαθειάς 
κατάψυξης), που παρασκευάζονται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά και που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, αποκαλούμενη 
«βαθειά κατάψυξη», η οποία επιτρέπει στο προϊόν να περάσει όσο γρήγορα χρειάζεται, 
ανάλογα με τη φύση του, τη ζώνη μέγιστης κρυστάλλωσης και έχει ως αποτέλεσμα, μετά 
την αποκατάσταση θερμικής ισορροπίας, τη συνεχή διατήρηση της θερμοκρασίας του 
προϊόντος σε όλα του τα σημεία σε τιμή ίση ή χαμηλότερη από -18°C και που διατίθενται 
στο εμπόριο κατά τρόπο που δείχνει ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό αυτό (Οδηγία 
89/108/ΕΟΚ). 
   Το χοιρινό να είναι Μηρός (χοιρινό μπούτι) άνευ οστών, και να προέρχεται από ζώα που 
έχουν εκτραφεί και αναπτυχθεί καλά (αρσενικά πριν το στάδιο της γεννητικής ωριμότητας, 
θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή). 
  Τα ζώα από τα οποία θα προέρχεται το κρέας, να είναι υγιή και απαλλαγμένα από 
νοσήματα και να έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο πριν και μετά τη σφαγή και έχουν κριθεί 
μετά απ’ αυτή την εξέταση κατάλληλα να σφαγούν και διατεθούν στην κατανάλωση. 
   Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους που υπέστη 
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κατάλληλη μεταποίηση. 
                    • Να μην περιέχει ξένα σώματα. 
                    • Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. 
                    • Να μην έχει αποψυχθεί μερικά ή ολικά και επανακαταψυχθεί. 
                    • Να μην είναι αφυδατωμένο, σάπιο, ευρωτιασμένο ή ταγγισμένο. 
                    • Δεν γίνεται δεκτή η ύπαρξη: Πρόσθετου λίπους, εκτός του συνδεόμενου 
φυσικώς με το κρέας. Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 
                    • Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 
ακατάλληλων πρώτων υλών. 
                    • Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών 
όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 
στη συντήρησή του. Να μην αναδύει δυσάρεστες οσμές κατά την κατάψυξη ή απόψυξη. 
   Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιμώμενης περιε-κτικότητάς τους σε 
άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα με το άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του 
σφαγίου. Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχουν ανεπτυγμένους μύες κυρίως 
στους μηρούς και να είναι κατηγορίας Ε ή U ή R όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 
1308/13. 
    Η κατάσταση της πάχυνσης να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, 
λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του λίπους τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 
    Ο τεμαχισμός των κρεάτων, πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις τεμαχισμού σύμφωνα με Π.Δ. 306/1980 – Περί όρων τεμαχισμού κρέατος 
και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού – 
όπως ισχύει και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) ΑΡΙΘ. 1337/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, 
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διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών 
και πουλερικών και να εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα αυτοτελή τεμάχια των σφάγιων να είναι: 
Για το βόειο κρέας πρώτης κατηγορίας (Α) – μπούτι (κολοβό) όπως ακριβώς καθορίζονται 
στο ΠΔ 186/1981 και να παραδίδεται τεμαχισμένο σε ολόκληρα αυτοτελή τεμάχια 
(«τράνς», «νουά», «ουρά», «στρογγυλό», «κιλότο», άνευ περιττών μερών και άνευ 
λίπους). 
Για δε το χοιρινό, μηρός (χοιρινό μπούτι) χοιρινού, άνευ οστών. 
Κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, θα συσκευάζεται από τον παρασκευαστή ή τον 
συσκευαστή, σε πρώτη συσκευασία σε κενό αέρος (VAGUM) άνευ συντηρητικών ουσιών 
σε διαφανή προ συσκευασία, κατάλληλη για τρόφιμα, που θα το προστατεύει από έξωθεν 
μικροβιακούς ή άλλους παράγοντες καθώς και από την απώλεια υγρασίας (Οδηγία 
89/108/ΕΟΚ). 
Δεν επιτρέπεται αφαίρεση κανενός κομματιού που ανήκει στην Κατηγορία ΄΄Α΄΄, αλλά 
πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα κομμάτια στη φυσιολογική αναλογία που απαντούν 
στην Κατηγορία αυτή. 
Είναι στην κρίση εκάστης Μονάδας να ζητήσει την προμήθεια ή όχι των κομματιών 
«κόντρα», «φιλέτο» και «μπριζόλες». 
Τα αυτοτελή διαφορετικά ανατομικά συσκευασμένα, τεμάχια της ίδιας κατηγορίας, θα 
συσκευάζονται στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια. 
Τα χαρτοκιβώτια θα είναι κυματοειδούς χαρτονιού, με Αντοχή στη Διάρρηξη κυματοειδούς 
χαρτονιού, BST, μεγαλύτερη από 1300 KPa. και θα είναι καθαρού βάρους περιεχομένου, 
περίπου 25 Kgr (±10%). 
Τα κατεψυγμένα κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανομικές, κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, η δε ημερομηνία παράδοσης θα 
είναι το πρώτο τέταρτο του χρόνου της συνολικής διατηρησιμότητας του. Πέραν του 
χρόνου αυτού δεν θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και 
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στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους (τεμάχιο) και της 
ποιοτικής κατάταξης των παραδιδόμενων κατεψυγμένων κρεάτων. 
Εσωτερικά στην διαφανή προσυσκευασία και πάνω σε κάθε αυτοτελές ανατομικό τεμάχιο, 
αλλά και στην εξωτερική συσκευασία, πρέπει να υπάρχει ετικέτα, κατάλληλη για τρόφιμα, 
στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ.1151/2012, του 
κανονισμού της ΕΕ (αριθ. 1337/2013) της 13ης Δεκεμβρίου 2013 τα εξής: 
         1. Η περιγραφή του σφάγιου. 
         2. Η Χώρα καταγωγής. 
         3. Η Χώρα εκτροφής. 
         4. Η Χώρα σφαγής. 
         5. Ο κωδικός του σφάγιου (πλην του χοιρινού). 
         6. Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου. 
         7. Ο τίτλος και αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου 
τεμαχισμού. 
         8. Η ημερομηνία σφαγής. 
         9. Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Θα πρέπει να αναγράφεται επί αυτοκόλλητης 
ετικέτας ηλεκτρονικής ζυγαριάς του εργοστασίου, η οποία θα επικολλάται επί της 
συσκευασίας. 
        10. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του. 
Για την συντήρηση και τη διακίνηση του νωπού κρέατος πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις 
του Π.Δ. 203/1998 – Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/41 ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των 
προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α), ο δε διακινητής 
πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP. 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 
                    • Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
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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 Συμβουλίου. 
                   • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
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) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 
                    • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1337/2013 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του καν. αριθ.1169/2011 όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του 
τόπου προέλευσης για τα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών. 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
Salmonella, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), EN/ISO6579, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. 
E. coli O157:H7, απουσία σε 25gr (n=5, c=0), ISO 16649, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. 
Λοιποί παθογόνοι οργανισμοί σύμφωνα με ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ  
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
Θα πρέπει να Α΄ ποιότητας και να τηρούνται οι όροι όπως ορίζονται και περιγράφονται στα 
άρθρα 88, 88(1) και 89 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Λοιπών Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσεως και να πληρούν τις εκάστοτε Υγειονομικές, Κτηνιατρικές και Κοινοτικές διατάξεις: 
       1. Να είναι κατηγορίας Α σύμφωνα με τον Κανονισμό 543/2008, να προέρχονται από 
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πουλερικά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών καλά ανεπτυγμένα 
ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών ολόκληρα. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1308/13 ως «Κατεψυγμένο κρέας πουλερικών» 
χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το οποίο έχει καταψυχθεί το συντομότερο δυνατόν 
στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών σφαγής και το οποίο πρέπει να διατηρείται 
συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 12°C. 
Ως «Κρέας πουλερικών βαθειάς κατάψυξης» χαρακτηρίζεται το κρέας πουλερικών το 
οποίο πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους – 18oC, 
εντός των ορίων ανοχής που προβλέπει η οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 
τρόφιμα βαθειάς κατάψυξης που προορίζονται για την διατροφή του ανθρώπου. 
Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι πουλερικά βαθειάς κατάψυξης: 

 Μπούτι 

 Στήθος 

          2. Τα παραπάνω κατεψυγμένα προϊόντα πουλερικών να προέρχονται από νωπά 
ολόκληρα κοτόπουλα βάρους των 1200 gr – 1300 gr τύπου Α 65% και αφορούν 
τεμαχισμένα οπίσθια τεταρτημόρια (μπούτια) και στήθη, βάρους 300 – 350 gr για τα 
μπούτια και 600-700 gr για τα στήθη. 
ΣΗΜ: Τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα βάρη έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα 
μεριδολόγια-ποσοτολόγια που εφαρμόζονται. 

                   α. Το δέρμα δεν θα φέρει υπολείμματα φτερών, αμυχές, σκασίματα ή 
αιματώματα (Κανονισμός 543/2008). 
                   β. Να έχουν εκτραφεί με 100% φυτική διατροφή, η οποία να πιστοποιείται από 
Κρατικό φορέα (AGROCERT) . 
                    γ. Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία 
ή αίμα χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς εξέχοντα 
σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 
Θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονικό και λεπτό στρώμα λίπους στους μηρούς (Κανονισμός 
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543/2008). 
                   δ. Τα σφάγια να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ και σαρκώδη 
(Κανονισμός 543/2008). 
                   ε. Να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία, ακτινοβολία ή 
επεξεργασία με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτίνες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που 
δίνουν τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία χρωστικές 
φυσικές ή τεχνητές, με αντιβιοτικά, συντηρητικά ή άλλες ουσίες που να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της συντήρησης. 
                   στ. Να έχουν υποβληθεί σε υγειονομικό επιθεώρησης πριν την σφαγή και τα 
οποία κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή για την εμπορία κρέατος πουλερικών. 
                    ζ. Να έχουν υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο μετά την σφαγή και έχουν κριθεί 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 
                    η. Μετά την σφαγή δεν θα πρέπει να έχει μυκητιάσεις και αλλοιώσεις, μη 
φυσιολογική οσμή ή χρώμα, κακοήθεις ή πολλαπλούς όγκους. 
                    θ. Να µην παρουσιάζουν ανώμαλο χρώμα και οσμή (σε κατάψυξη ή μετά από 
απόψυξη), φαινόμενα ευρωτίασης, σημεία αφυδάτωσης, μερικής ή ολικής απόψυξης, 
επανακατάψυξης, ρύπανσης και φαινόμενα σήψης. 
                    ι .Να πληρούν τους όρους υγιεινής και καταλληλότητας και τις συστάσεις με τις 
ισχύουσες διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ1308/13, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά. 
                    ια. Να μην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες προερχόμενες από την διατροφή των 
ζώων ή άλλες ουσίες εξωγενούς προελεύσεως όπως οιστρογόνα, αντιβιοτικά και 
θυρεοστατικά και γενικά απουσία κτηνιατρικών και αυξητικών παραγόντων. 
                    ιβ. Τα προϊόντα να είναι συσκευασμένα (πρώτη συσκευασία) μέσα σε θήκη 
από πλαστική ύλη ή από CRYOVAC ή από άλλη ύλη που δεν επιδρά στην υγιεινή 
κατάσταση ή στους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντος (κατάλληλη για επαφή µε 
τρόφιμα άρθρα 26 και 27 του Κ.Τ.Π), να είναι ανθεκτική (θήκη) και εξασφαλίζει την πλήρη 
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προστασία  του  κατά  τη  μεταφορά  και  εναποθήκευση. Τα  κατεψυγμένα συσκευασμένα 
τεμάχια, να συσκευάζονται σε Β συσκευασία μέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, που καθένα 
να περιέχει 20-25 τεμάχια ίδιου μεγέθους και βάρους κατά το δυνατό. 
Οι συσκευασίες να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα: 
                             • Η περιγραφή του προϊόντος και η κατηγορία του σφαγίου (κατηγορία 
Α). 
                             • Η χώρα προέλευσης. 
                             • Το σήμα της φυτικής διατροφής. 
                             • Η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης. 
                             • Ο αριθμός έγκρισης του τυποποιητηρίου συσκευαστηρίου σφαγείου, 
και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την 2004/41 
                             • Η ημερομηνία παραγωγής. 
                             • Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
                             • Η θερμοκρασία συντήρησης. 
                             • Το καθαρός βάρος. 
                             • Κωδικός παρτίδας (Οδηγία 2011/91) . 
Να είναι παραγωγής όχι πάνω από 40 περίπου ημέρες από την ημερομηνία σφαγής μέχρι 
την παράδοση στις αποθήκες. 

    Τα σφαγεία και τεμαχιστήρια καθώς και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
διαθέτουν άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Π.Δ.79/2007 (Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και 
λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων). 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η σήμανση επί της συσκευασίας να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 
                • 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 
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απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
                     • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών 
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) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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