
 

ΠΡΟ :  9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  
               «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 
 Πίλαθαο Απνδεθηώλ 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 

  Σειεθ. (Δζση.) 1172 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/15/51681 
  .3869 
            Κνδάλε, 27  Γεθ 19  
 
ΘΕΜΑ :   Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ) 
 
ΥΕΣ  :  α.  Ν.Γ 721/70  «Πεξί  Οηθνλνκηθήο  Μέξηκλαο &  Λνγηζηηθνύ ησλ 

 Δ.Γ»     (ΦΔΚ Α’ 251) 
 β. Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 
 γ.  Ν.2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ησλ Γαπαλώλ ηνπ 

 Κξάηνπο» 
 δ. Γεληθόο Καλνληζκόο Σξνθνδνζίαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ (ΓΚΣΔΓ) 
 ε.  Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) 
 ζη. Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ

 πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 
 δ. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκ. πκβάζεσλ» 
 ε.  Ν.4270/2014  «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο – 

δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
 ζ. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ &

 Τπεξεζηώλ» 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2020 

 
 1. αο γλσξίδνπκε όηη ε 9 Μ/Π ΣΑΞ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα 
(α) έσο (ζ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Νσπώλ - Κ/Φ Πνπιεξηθώλ, γηα ηηο αλάγθεο, ησλ Μνλάδσλ 
Φξνπξώλ Κνδάλεο, Γξεβελώλ, Καζηνξηάο, Φιώξηλαο, Ακπληαίνπ θαη 
Άξγνπο Οξεζηηθνύ, θαζώο θαη ησλ Μνλάδσλ Φξνπξάο Κνδάλεο έηεξεο 
Γηνηθεηηθήο ππαγσγήο. 
 
 2. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 14 Ιανοσαρίοσ 2020, ημέρα 
Σρίτη και ώρα 10:00 ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Κνδάλεο από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 3. πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο παξαθάησ: 
 
 α. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: Καηάζεζε 
θαθέινπ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά) κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηνπο Γεληθνύο 
θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ ζηελ 9ε Μ/Π ΣΑΞ/4  
ΔΓ (Γηεύζπλζε όπσο Παξάγξαθνο 3ηα) κέρξη ηελ 13 14:00 Ιανοσαρίοσ 2020. 
 
 β. Απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-
Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ΛΑΦ Κνδάλεο,14 Ιανοσαρίοσ 
2020, ημέρα Σρίτη  και ώρα 10:00. 
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 γ. Απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ΛΑΦ Κνδάλεο, κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ζε κέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζζεί 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή  . 
 

 δ. ηηο πεξηπηώζεηο, πνπ νη ππνβαιιόκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά 
απνζηειιόκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνύλ ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 (ή είλαη εθπξόζεζκεο) δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
  ε. Απαηηνύκελα έγγξαθα θαη ππεύζπλεο δειώζεηο: Όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο όξνπο. 
 
  ζη. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζπγθεληξσηηθά. 
 
  δ. πλνιηθή  εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδώλ δελ δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο 
κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε 
– αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε 
τριάντα τιλιάδες εσρώ (30.000,00 €) πεξίπνπ. 
 
  ε. Δίδνο δηαδηθαζίαο: πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
  ζ. Δγγπνδνζία:  
 
   (1) Δγγπεηηθή Δπηζηνιήο πκκεηνρήο: 600,00 € 
  
   (2) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: 1.500,00 €  
 
  η. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
   
                 ηα.  Γηεύζπλζε Σαμηαξρίαο πνπ ζα αλαζέζεη ηε ζύκβαζε: 9 Μ/Π 
ΣΑΞ/4 ΔΓ, ηξδν «ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΧΝ», νδόο ΓΑΒΑΚΖ, Σ.Κ. 50100 ΣΖΛ 
2461061172 (Δζση.:1172). 
 
 
  ηβ. ηνηρεία επηθνηλσλίαο – επαθήο: Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο  
Αζαλαζηάδεο, Δπηηειήο 4νπ ΔΓ, ηει.: 24610 61172. 
 

4. Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ή ησλ πξνκεζεπηώλ ζα είλαη 
δηάξθεηαο 1 έηνπο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα αθόκε 1 έηνο (2 εμάκελα) κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη ηηο ίδηεο ηηκέο κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ 
κεξώλ, (έλα από ηελ ππεξεζία θαη έλα θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ 
πξνκεζεπηή). 
 

5. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα δίλνληαη 
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (08:00 έσο 14:00) από ηελ 9ε Μ/Π ΣΑΞ/ΓΔΠ. 
Ζ 9 Μ/Π ΣΑΞ/ΓΔΠ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ελόο (1) εθηππσκέλνπ 
αληηγξάθνπ ησλ Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
ζρεηηθή αληηπαξαβνιή κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηπρόλ αιινηώζεηο ηνπ 
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ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ ζε ζρέζε κε ην έληππν έγγξαθν. Ζ παξαιαβή ηνπ 
ππόςε αξρείνπ από ηελ 9 Μ/Π ΣΑΞ/ΓΔΠ, ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηελ ηαύηηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηερνκέλνπ κε ην αθξηβέο 
αληίγξαθν. 
 
 6. Σν παξόλ αλαξηήζεθε ζην Γηαδίθηπν (Πξόγξακκα Γηαύγεηα) κε ΑΓΑ: 
 

      Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
«Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπώλ - Κ/Φ  

Πνπιεξηθώλ 
«Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πξνκήζεηα Νσπώλ - Κ/Φ        

Πνπιεξηθώλ 

 Σαμίαξρνο Παλαγηώηεο  Καξαηδάο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γθηήο 
  
  
Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο   
4ν ΔΓ/II  

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
Γ΄/ ΓΤΓΜ- ΓΟΗ 
ΜΔΡΤΠ/ΓΔΜ 
9ε Μ/Π ΣΑΞ/4ν ΔΓ-ΓΟΗ 
1ν - 15ν Π/4ν ΔΓ 

504 Μ/Π ΣΠ 
523 Μ/Π ΣΠ 
574 Μ/Π ΣΠ 
585 Μ/Π ΣΠ 
586 Μ/Π ΣΠ 
9 ΛΓΒ 
Π ΚΟΕΑΝΖ- ΚΑΣΟΡΗΑ –ΦΛΧΡΗΝΑ 
ΛΑΦ  ΚΟΕΑΝΖ- ΚΑΣΟΡΗΑ –ΦΛΧΡΗΝΑ –ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ-ΓΡΔΒΔΝΧΝ –
ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ  
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ε
 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  

 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 
 4

ν
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ 27 Γεθ 19 
Φ.600.163//15/51681/.3869  

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΦΩΝΗΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΝΩΠΩΝ - Κ/Ψ ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΨΖ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΦΡΟΤΡΩΝ ΚΟΕΑΝΖ, ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ΚΑΣΟΡΗΑ-ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ, 

ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ-ΦΛΩΡΗΝΑ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΦΡΟΤΡΑ ΚΟΕΑΝΖ 

ΔΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΑΓΩΓΖ  

Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο θαη Απνδεηθηηθά ηνηρεία 

 1. ην δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, εθφζνλ δελ 
απνθιείζζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 'Άκπλαο ή ησλ αξκνδίσλ 
νξγάλσλ ηεο Ηεξαξρίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γη΄ 
απηφ ή απφ άιιεο Κξαηηθέο αξρέο, νη παξαθάησ : 

   α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ 
πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, θαη αζθνχλ κέζα ζηε ρψξα ή έμσ απφ απηή ην 
εκπνξηθφ, βηνκεραληθφ, βηνηερληθφ επάγγεικα, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν 
ηεο πξνκήζεηαο, θαηά ην ηξέρνλ έηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  β. Οη αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί απ' απηνχο πνπ εδξεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 
ρψξαο. 

  δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ (Κνηλνπξαμία), πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

  ε. Οη εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ. 

 2. ΄Οζνη απφ ηνπο παξαπάλσ ΄Έιιελεο πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ, πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

α. Σα Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα: 

   (1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, φηη είλαη κέιε ηνπ 
θαηά ηξέρνλ έηνο (έιεγρνο εκεξνκελίαο  έθδνζεο). 

   (2) Τπεχζπλε δήισζε, φηη δε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εκκέζνπο 
ή ακέζνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, εθέδξνπο αμθνχο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη 
παξέιζεη 5εηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο. 

(3) Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδαο 
ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δίκελεο 
ρξνληθήο ηζρχνο πέξαλ ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο πξνζθνξάο. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γξακκαηέα πξσηνδηθψλ, ζην 
νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη φηη δελ έρνπλ θεξπρζεί ηειεζίδηθα ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο ή φηη δελ εθθξεκεί πηψρεπζε ελαληίνλ ηνπο. 

   (5) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
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    (6) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

   (7) Άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζην φλνκα ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 (θσηναληίγξαθα δεφλησο επηθπξσκέλα απφ επίζεκε θξαηηθή 
αξρή). 

   (8) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαηαηεζεί κε εθπξφζσπφ ηνπο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηα Φπζηθά ή Ννκηθά πνπ εθπξνζσπνχλ θαη επί 
πιένλ γηα ηνλ εθπξφζσπν, εμνπζηνδνηηθή επηζηνιή ησλ Φπζηθψλ ή Ννκηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ εθπξνζσπνχλ. 

   β. Σσλ πλεηαηξηζκψλ δηα ησλ Αληηπξνζψπσλ ηνπο: 

(1) Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

(2) Βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ, ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο 
αζηηθήο επζχλεο ησλ κειψλ, γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ , ζηελ λα 
θαίλεηαη θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ην απνηεινχλ. 

(3) Αληίγξαθν απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνχ, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζην δηαγσληζκφ. 

γ. Σσλ Απνθιεηζηηθψλ Αληηπξνζψπσλ 

    (1) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 4α, γηα ηα θπζηθά  ή 
λνκηθά πξφζσπα, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ κεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη 
επηπιένλ. 

   (2) Δμνπζηνδνηηθή επηζηνιή ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ εθπξνζσπνχλ, επηθπξσκέλε θαηάιιεια γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

  δ. Σσλ Δλψζεσλ Πξνκεζεπηψλ(Κνηλνπξαμηψλ) 

   Σα δηθαηνινγεηηθά (1),(2),(3),(5),(6),(7) ηεο παξαγξάθνπ 2α θαη 
επηπιένλ: 

(1) Αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο έλσζεο, ζεσξεκέλν απφ 
ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή Δθνξία. 

(2) Δμνπζηνδνηηθή επηζηνιή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο, 
επηθπξσκέλε θαηάιιεια γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

ε.  Σσλ Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ: 

(1) ΄Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2α θαη επηπιένλ. 

(2) Βεβαίσζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηελ νπνία 
λα θαίλεηαη φηη είλαη αληηπξφζσπνί ηνπο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

4. Να γίλεη έιεγρνο ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο, φισλ ησλ πξνζεξρφκελσλ γηα 
λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 
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 5. Γηα ηνπο αιινδαπνχο θαηνίθνπο Διιάδαο απαηηείηαη επηπιένλ 
αληίγξαθν ηεο αδείαο εμαζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε 
απφ ηηο αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο. 

6. Παξάιεηςε πξνζθφκηζεο θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζε 
θάζε πεξίπησζε ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

'Αξζξν 2ν 

Πξνζθνξέο - Δγγπνδνζίεο 

 1. Οη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έρνπλ 
ππνγξαθεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ή ηνπο λφκηκνπο πιεξεμνχζηνπο ηνπο, 
θαηαηίζεληαη ζηελ επηηξνπή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 
ηνπ, κέζα ζε ελζθξάγηζην θάθειν ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη εκθαλψο ε ιέμε 

"ΠΡΟΦΟΡΑ", ν αξηζκφο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 2. Δίλαη δπλαηή ε απνζηνιή πξνζθνξψλ θαη ηαρπδξνκηθά ζηελ ππεξεζία 
πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, κε ηηο ίδηεο φπσο παξαπάλσ ελδείμεηο ζηνλ θάθειν. 

 3. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κέρξη ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νπσζδήπνηε εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηά 
ηνπ θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζπκθσληψλ ή 
δελ  παξαηάζεθαλ κεηαγελέζηεξα εγγξάθσο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξφλν 
κεγαιχηεξν απφ ηνλ παξαπάλσ. 

  4. Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο πξέπεη:  

   α. Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή 
πζηεξφγξαθν, κεζφζηηρα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο θαη ζπληκήζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
πξνκεζεπηψλ. 

 β. Να αλαγξάθνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο θαζαξά, νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθά. 

   γ. Να αλαγξάθνπλ ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηεο  
θαηνηθίαο ηνπ πξνκεζεπηή, ην ηειέθσλν θαη  ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηνο ηνπ. 

δ. Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο. 

ε. Να αλαθέξνπλ επί ιέμεη "Λάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
φξσλ ησλ ζπκθσληψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΣΔ 
πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο 
Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο". 

ζη. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη κε αίξεζε ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλε 
κε ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

δ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη εληαία θαη λα πεξηιακβάλεη 
φιεο ηηο θξνπξέο γηα ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκφο . Οηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ έζησ θαη κία θξνπξά ηεο πεξηνρήο 
επζχλεο ηεο 9 Μ/Π ΣΑΞ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο .  

5. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα δίδεηαη ζε ΔΤΡΧ, γηα θάζε κνλάδα ηνπ είδνπο 
πνπ δεηείηαη θαη κε παξάδνζή ηνπ ζηηο απνζήθεο ησλ ΔΓ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζπκθσληψλ. 
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6. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή έθπησζεο δε ζα πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. 

7. Οη θξαηήζεηο, ηέιε θαη έμνδα θάζε θχζεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή θαζνξίδνληαη κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ζπκθσληψλ. 

8. Ζ εγγπνδνζία νξίδεηαη : 

α. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ζηα εμαθφζηα επξψ (600 €) 
επξψ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. 

β. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο πξνκήζεηαο ζηα ρίιηα 

πεληαθόζηα επξώ (1.500 €) επξψ γηα ην κεηνδφηε φισλ ησλ εηδψλ ή αλαινγηθά 
θαηαλνκή ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο κεηνδνηψλ. 

9. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο έρεη ηελ κνξθή επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο, 
ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε θαηάζεζε κεηξεηψλ ή ηίηισλ. Μεηξεηά ή 
απηνχζηεο νκνινγίεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

10. Οη εγγπνδνζίεο πξέπεη λα έρνπλ ρξνληθή ηζρχ φπσο παξαθάησ : 

   α. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ 
απφ ηεο εκεξνκελίαο δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

   β. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε, απεξηνξίζηνπ ρξνληθήο ηζρχνο απφ ηεο 
εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο. 

   γ. Ζ εγγπνδνζία ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο κεηά 
ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα ην δηαγσληζκφ. Ζ εγγπνδνζία εθείλνπ ζηνλ νπνίν 
θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

'Αξζξν 3
ν
 

Αληηπξνζθνξέο 

Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 

'Αξζξν 4
ν
 

Απνζθξάγηζε θαη 'Διεγρνο Πξνζθνξώλ – Δλζηάζεηο 

 1. Καηά ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ ζε δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη θαηά ζεηξά 
ιήςεο ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ, κε δπλαηφηεηα ζπλερίζεσο 
ηνπ δηαγσληζκνχ κε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο. Γηα ηπρφλ πξφσξεο πξνζθνξέο πνπ 
απνζθξαγίζζεθαλ εθ παξαδξνκήο, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή εηδηθφ 
αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ θαη απηέο εθθσλνχληαη πξψηεο απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ην 
δηαγσληζκφ. 

2. Πξνζθνξά πνπ δελ ηεξεί ηνπο φξνπο ζπκθσληψλ θαη δελ πεξηέρεη ηελ 
αλάινγε εγγπνδνζία απνξξίπηεηαη. Οη πξνζθνξέο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηηο 
ζπλνδεχνπλ κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ελψ ηα πηζηνπνηεηηθά κεηά ηνλ 
έιεγρφ ηνπο επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 3. Ζ επηηξνπή αλαθνηλψλεη ζηνπο παξφληεο κεηνδφηεο ηηο ηηκέο θαη ηνπο 
φξνπο φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ, ελψ θξίλεη γηα ηελ ηππηθή εγθπξφηεηα ή 
αθπξφηεηα θάζε πξνζθνξάο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ηπρφλ αλσκαιηψλ, 
αλαγξάθνληαο ηε γλψκε ηεο ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 
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 4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 
επνπζηψδεηο παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ, ζεσξνχληαη 
ζχκθσλεο κε απηνχο. 

5. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη ε ίδηα 
ηηκή γηα ην ίδην ζε πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά είδνο. ε 
πεξίπησζε ηζνηηκίαο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ν δηαγσληζκφο 
ζπλερίδεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ είλαη ηζφηηκνη πξνθνξηθά πάλσ ζην πξαθηηθφ κέζα 
ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ή 
θαηαθπξψλεηαη ζε ηζνκνηξία κεηαμχ ησλ ηζφηηκσλ πξνκεζεπηψλ ή θαη κε θιήξσζε 
πνπ γίλεηαη δεκφζηα. 

 6. Κακία έλζηαζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ γίλεηαη δεθηή αλ δελ 
ππνβιεζεί εγγξάθσο (ραξηνζεκαζκέλε) ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Γηα ηηο ελζηάζεηο θξίλεη θαη απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη 
ακεηάθιεηα ε Δπηηξνπή, ελψ γίλεηαη κλεία ζην πξαθηηθφ ή ζηελ έθζεζή ηεο, ρσξίο 
αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηεμάγεηαη. 

'Αξζξν 5ν 

Απνθιεηζκόο Πξνκεζεπηή από ηηο Πξνκήζεηεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ 

 1. Με απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΔΘΑ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε 
ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ, κπνξνχλ λα 
απνθιεηζζνχλ πξνζσξηλά ή κφληκα απφ ηηο πξνκήζεηεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
φζνη πξνκεζεπηέο δελ εθπιήξσζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Γεκφζην θαη 
έρνπλ απνδεδεηγκέλα θαθή πίζηε. 

 2. Μέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο παξαπάλσ 
απφθαζεο επηηξέπεηαη έγγξαθε ππνβνιή ελζηάζεσο, γηα ηελ νπνία θξίλεη θαη 
απνθαζίδεη ν Τπνπξγφο Δζληθήο 'Ακπλαο . 

 

'Αξζξν 6ν 

Καηαθύξσζε Πξνκήζεηαο - Κνηλνπνίεζε Απόθαζεο 

 1. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. Ο Γηνηθεηήο ηεο 9 Μ/Π ΣΑΞ πνπ έρεη ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία θαη 
δηθαηνδνζία έθδνζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θξίλεη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ 
έγθξηζε θαη θαηαθχξσζε ή φρη ηεο ππφςε πξνκήζεηαο. 

 2. Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πεξηκέλνπλ ηελ παξαπάλσ 
απφθαζε κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Μεηά απφ απηή 
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο λα απαιιαγνχλ απφ θάζε ππνρξέσζε θαη ηελ 
επηζηξνθή ηεο εγγπνδνζίαο πνπ θαηαηέζεθε, ρσξίο άιιε απαίηεζή ηνπο έλαληη 
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά πνπ έγηλε απφ απηνχο. 

 3. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο θαζψο θαη γεληθά φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ 
πξνκεζεπηή, ζεσξείηαη φηη έγηλε λφκηκα, εθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζή 
ηνπο πξνζσπηθά, θαη απηά ηνηρνθνιιεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηεμήγαγε ηνλ δηαγσληζκφ (9 Μ/Π ΣΑΞ) ή ζηε δηεχζπλζε ή ζηελ επίζεκε 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο εηαηξίαο, πνπ δφζεθε θαηά ηε 
δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ . 
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'Αξζξν 7ν 

Δγγπνδνζία Καιήο Δθηέιεζεο - Τπνγξαθήο ύκβαζεο 

 1. Ο κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν έγηλε αλαγγειία θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο 
είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο λα πξνζθνκίζεη 
ζηελ 9 Μ/Π ΣΑΞ/4 ΔΓ/2 κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνζνχ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξώ (1.500 €), λα 
παξαιάβεη ηελ πξνζσξηλή εγγπνδνζία ζπκκεηνρήο θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε. 

 2. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ αλαθεξχρζεθε κεηνδφηεο δελ 
πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ή δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα ηελ 
εγγπνδνζία θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
επηβάιινληαη ζ' απηφλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο : 

  α. Ζ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ 
Σακείνπ ηξαηνχ. 

  β. Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε ζηνλ 
δηαγσληζκφ, είηε κε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ή θαη ρσξίο δηαγσληζκφ, αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ, ηεο ηπρφλ 
επηπιένλ δηαθνξάο ηηκήο, ε νπνία εηζπξάηηεηαη είηε απφ φζα ηπρφλ ηνπ νθείιεη ην 
Γεκφζην είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 

Αξζξν 8ν 

Παξαιαβή Πξνκεζεηώλ 

 1. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζηα Π Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο αληίζηνηρα ή ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ. Ζ 
παξαιαβή ζηελ έδξα ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ ζα γίλεηαη παξνπζία ησλ 
αληηπξνζψπσλ ηεο ππνζηεξηδφκελεο Μνλάδαο, ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 
εκπνξεπκάησλ -Νσπψλ - Κ/Φ θξεάησλ ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ θαη Αμθνχ 
Κηεληαηξηθνχ ηνπ ρεκαηηζκνχ ή ηνπ ηαηξνχ ηεο αληίζηνηρεο θξνπξάο ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. Ζ παξαιαβή ησλ θξεάησλ ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο ζα 
γίλεηαη παξνπζία ηνπ Αμθνχ Μηζζνηξνθνδνζίαο, ηνπ Αμθνχ ηαηξνχ Μνλάδνο ή ηεο 
Φξνπξάο, θαη ελφο αθφκε εμνπζηνδνηεκέλνπ ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο. Ζ κεηαθνξά 
ησλ θξεάησλ ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο ή ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ, ζα 

πινπνηεζεί κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα - ςπγεία ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα 
νπνία έρεη εθδνζεί θαη βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε άδεηα κεηαθνξάο ηνπο απφ 
αξκφδην θξαηηθφ θνξέα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δεηγκαηνιεςίαο 
απαηηείηαη νπσζδήπνηε ε παξνπζία ηαηξνχ ή θηεληάηξνπ ελψπηνλ ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ. 

 2. Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά : 

 α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ. 

  β. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 

  γ. Με πξαθηηθή δνθηκή.  
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 3. Σπρόλ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηείηαη κε παξνπζία ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε 

αδπλακίαο απνζηνιήο αληίζηνηρνπ εθπξνζώπνπ ή εζθεκκέλεο 

θαζπζηέξεζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ρσξίο απηόλ. Ο θαζνξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 

δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηώλ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ δηελέξγεηά απηήο 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ρσξίο αδηθαηνιόγεηεο 

ρξνλνηξηβέο. Δπηπιένλ, ε αμία ησλ δεηγκάησλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

'Αξζξν 9ν 

Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

 1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ παξαδίδεη κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο 
πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Δηδηθνχο 'Οξνπο, ηα πξντφληα πνπ 
θαηαθπξψζεθαλ ή απηά πνπ απνξξίθζεθαλ απφ Δπηηξνπή παξαιαβψλ κε ζθνπφ 
λα αληηθαηαζηαζνχλ, ε Τπεξεζία θεξχζζεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην θαη 
επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο παξαθάησ θπξψζεηο : 

  α. 'Δθπησζή ηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκά ηνπ απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή. 

  β. Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ππέξ 
ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ. 

γ. Σηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο 2β ηνπ άξζξνπ 7 ησλ παξφλησλ 
φξσλ ζπκθσληψλ. 

 2. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Σαμηαξρία  αληηζπκβαηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ εθηξνπή ηνχηνπ απφ 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή παξάβαζε θάπνηνπ ή 
θάπνησλ απφ ηνπο γεληθνχο ή εηδηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε 9

ε
 Μ/Π ΣΑΞ 

δπλαηφλ θαηά ηελ θξίζε ηεο λα επηβάιιεη ηηο παξαθάησ θπξψζεηο, δηαδεπθηηθά ή 
αζξνηζηηθά : 

  α. 'Eγγξαθε επίπιεμε. 

 β. Δπηβνιή πξνζηίκνπ απφ 1.000 € κέρξη 2.000 € αλάινγα κε ηε 
ζνβαξφηεηα ηεο πεξηπηψζεσο θαη γηα κηθξνπαξαβάζεηο. 

  γ. Δπηβνιή πξνζηίκνπ 4.000 € γηα ζνβαξέο εθηξνπέο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ή παξαβάζεσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

  δ.  Κήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, ζε πεξίπησζε θαζ' 
ππνηξνπή εθηξνπψλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξαβάζεσλ 
νπνηνλδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί θάπνηα απφ ηηο 
πξνεγνχκελεο θπξψζεηο. Ζ Σαμηαξρία δηαηεξεί αθφκε ην δηθαίσκα ηεο έθπησζεο 
ηνπ πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί εθηξνπή ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ απφ ην Κέληξν Βηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηξαηνχ (Κ.ΒΗ.Δ.) πνπ 
άπηεηαη ηεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Ζ έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή 
ζπλεπάγεηαη ηηο θπξψζεηο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν 1. 
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 3. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ 
άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο. 

 4. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη 
εληφο 5λζεκέξνπ απφ ηεο επηδφζεσο, επί απνδείμεη, ζ' απηφλ ηεο απνθάζεσο 
πεξί επηβνιήο πξνζηίκνπ, λα ππνβάιεη έλζηαζε εγγξάθσο θαη' απηήο θαη λα 
δεηήζεη ηελ άξζε ηνπ πξνζηίκνπ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απνθάζεσο. Ζ απφθαζε 
ηνπ ρεκαηηζκνχ, κεηά ηελ εμέηαζε ηεο ελζηάζεσο ζεσξείηαη νξηζηηθή. 

 5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ ππνβάιιεη έγγξαθε έλζηαζε κέζα ζηελ 
5λζήκεξε πξνζεζκία, ηφηε ε απφθαζε γηα επηβνιή πξνζηίκνπ θαζίζηαηαη νξηζηηθή 
θαη εθηειείηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 

 6. Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα, φηαλ θαζίζηαληαη νξηζηηθά, θαηαηίζεληαη 
ζην ΚΣ Βέξνηαο/Τπνηακείν Κνδάλεο ππέξ πφξσλ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ. 

 7. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αξλεζεί λα θαηαβάιιεη επηβιεζέλ ζ' 
απηφλ πξφζηηκν, απηφ ζα εηζπξάηηεηαη απφ φζα ηπρφλ ηνπ νθείιεη ην Γεκφζην ή 
εάλ απηά είλαη αλεπαξθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ 
εζφδσλ. 

'Αξζξν 10ν 

Δμαηξέζεηο Δπηβνιήο Κπξώζεσλ - Αλσηέξα Βία 

 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία, απφ ηελ νπνία πξνθαιείηαη αδπλακία παξαδφζεσο ησλ πξντφλησλ 
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

 2. Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : 

  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 
ηεο βηνηερλίαο ή βηνκεραλίαο ηνπ πξνκεζεπηή. 

  β. Ππξθατά ζηε βηνηερλία ή βηνκεραλία ηνπ πξνκεζεπηή. 

  γ. Πιεκκχξα. 

δ. εηζκφο. 

  ε. Πφιεκνο. 

  ζη. Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί αξκνδίσο θαη εθφζνλ απηή επηδξά ζηελ 
εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

  δ. Αληαπεξγία (lock out). 

  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη : 

α. Να αλαθέξεη κε έγγξαθν ζηελ 9
ε
 Μ/Π ΣΑΞ/4

ν
 ΔΓ ην γεγνλφο ή ηα 

γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλσηέξα βία εληφο 24ψξνπ απφ ηελ εθδήισζή 
ηνπο, δηφηη αθνξά ηξνθνδνζία πξνζσπηθνχ ην νπνίν πξέπεη έγθαηξα λα επηιχζεη 
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ε ππεξεζία, θαη εθφζνλ ηα γεγνλφηα δηαξθνχλ ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 
αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπο. 

  β. Να πξνζθνκίζεη βεβαίσζε απφ Αξκφδηα Αξρή πνπ λα 
επηβεβαηψλεη ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξεη ν πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο 
ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο. 

 

'Αξζξν 11ν 

'Αιινη Γεληθνί 'Οξνη 
 

  
 1. Απνθιείεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
 
 2. Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ φξσλ 
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα 
ιακβάλεη απφ ην δεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
 
 3. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 
ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο θφξσλ, ηειψλ θιπ θαη δελ 
απνδέρεηαη θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ηηκή θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ. 
 
 5. Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ιχλεηαη, 
εθφζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, απφ 
ην δηθαζηήξην ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε εθαξκνγή ηνπ 
Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 
 
 6. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεη ζε 
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο πξνκεζεπηή, ηφηε ε πιεξσκή ησλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο  
ζα γίλεη απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε θαηαλνκή ηνπ πνζνχ ζα γίλεη 
αλαινγηθά κε ην εθηηκψκελν πνζφ πξνκήζεηαο. 

 
 7. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ ζα γίλεηαη δεθηή ζηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

8. Σα νπνηαδήπνηε έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ηπρφλ 
ππάξμνπλ βαξχλνπλ ηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηή. 
 

9. ε πεξίπησζε αιινίσζεο ησλ εηδψλ εμ’ ππαηηηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο ν 
πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ. 
Αληίζεηα αλ ε αιινίσζε πξνθιεζεί γηα νπνηαδήπνηε άιιν ιφγν ν πξνκεζεπηήο 
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είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαη φρη κεγαιχηεξν ηεο κίαο εβδνκάδαο. 
 
 10. Σα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ ησλ ΔΓ (Μ.Σ.) πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ θάζε αηηία, επεηδή δελ εθαξκφζζεθαλ νη φξνη ζπκθσληψλ θαη 
ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ην Γεκφζην νθείιεη ζηνλ πξνκεζεπηή γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ απηά είλαη αλεπαξθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Νφκνπ γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 
  

 11. Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη λα 
εθαξκφδνπλ ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ 
(HACCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηε δπλακηθφηεηα 
ηεο επηρείξεζεο. Οη κηθξήο δπλακηθφηεηαο επηρεηξήζεηο φηη εθαξκφδνπλ ηνλ 
αληίζηνηρν νδεγφ πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 67/26-05-2004 απφθαζε 
ηνπ Γ ηνπ ΔΦΔΣ θαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ 
πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP. Χο εθ ηνχηνπ, ππνβάιινπλ γηα ηα 
παξαπάλσ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ: 
 
 α. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ ηδησηηθφ θνξέα, 
πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο 
πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Μ.L.A) απηήο, ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 
22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, ή βεβαίσζε εθαξκνγήο ηνπ αληίζηνηρνπ 
νδεγνχ πγηεηλήο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  
 

12. Απνδέρνληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΠΣ) θαζψο 
θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αζξνηζηηθά. 
 
 13. Ζ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ έπνληαη ηεο πγεηνλνκηθήο 

επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ. Απφ 
ηελ ππφςε επηζεψξεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζηξαηησηηθή επηηξνπή, 
απνθιείνληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ δελ ηεξνχλ βαζηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Ζ 
επηηξνπή ζπληάζζεη έθζεζε κε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηε ζρεηηθή βαζκνινγία 
ζχκθσλα κε ην ηξαηησηηθφ Καλνληζκφ 410-1. Οη αλσηέξσ βηνκεραλίεο – 
βηνηερλίεο - αληηπξφζσπνη πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλεο θαη λα θαηαζέηνπλ ζηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθφ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α΄/11-03-2005). 
 
  β. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β΄/31-
08-2006) θαζψο επίζεο θαη αξηζκφ εγθξίζεσο (εάλ απαηηείηαη). 
 
  γ. Άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ ή απαιιαθηηθφ, εθδηδφκελε απφ ηηο θαηά 
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ηφπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ή άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
αλαιφγσο ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε βηνηερλία 
– βηνκεραλία, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηεο 
ή βεβαίσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο σο πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε 
ησλ ιπκάησλ ηνπο. ε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνζθφκηζε βεβαίσζεο γηα ην ιφγν απηφ απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο 
Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ απηψλ). 
 
 δ. Βεβαίσζε αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο HACCP απφ αξκφδηα 
θξαηηθή αξρή ή ηδησηηθφ θνξέα, πνπ λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο απφ ην ΔΤΓ. [Οη 
επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή/θαη απνζήθεπζεο-δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ πξέπεη λα 
έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη λα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP) ή θαηά ην πξφηππν ΔΝ ISO 22000:2005 ή λα 
εθαξκφδνπλ ηνλ αληίζηνηρν Οδεγφ Τγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ, αλάινγα κε ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο]. Οη έιεγρνη εθαξκνγήο ηνπ ΖΑCCP είλαη απφιπηα 
ζπλδεδεκέλνη κε ηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθνχ πξνειέγρνπ κε αληηθείκελα 
επηζεψξεζεο ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Κ 422-10 (ηξνπνπνίεζε 1

ε
/30 Οθη 

89/ΓΔ/ΓΔΚΠ/3
α
) πνπ θαζηζηνχλ παξαδεθηή ή φρη κία επηρείξεζε. 

 
  ε. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, επίζεκα κεηαθξαζκέλα θαη επηπιένλ πξφζθαηε (εληφο έηνπο) 
βεβαίσζε επηζεψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή αξρή ηνπ θξάηνπο 
πξνέιεπζεο (γηα ηνπο εηζαγσγείο – αληηπξφζσπνη νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ). 
 
 ζη. ε πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ήδε 
ειεγρζεί, ιακβάλεη απφ ην αξκφδην γξαθείν ηε ζρεηηθή έθζεζε.  
 
 14. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ δίλνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε νπνία αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο εθζέζεηο  ηεο επηηξνπήο πγεηνλνκηθήο 
επηζεψξεζεο ησλ βιομηχανιών – βιοτεχνιών – αντιπροσώπων, πξνβαίλεη ζηηο 
παξαθάησ ελέξγεηεο: 
 

α. Καηαρσξεί ζην πξαθηηθφ ζπκκεηνρήο ηα ζηνηρεία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ πξνκεζεπηψλ. Απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 
ηνλ έιεγρν πιεξφηεηάο ηνπο θαη θαηαγξάθεη ηπρφλ ειιηπή δηθαηνινγεηηθά πνπ 
θαζηζηνχλ άθπξε ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ζπκκεηνρήο ελφο πξνκεζεπηή. Ζ 
εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ππφςε δηαδηθαζίαο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ησλ εηδηθψλ 
φξσλ, κφλν γηα εθείλνπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ θξηζεί –θαηφπηλ εμαγσγήο 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνειέγρσλ εγθαηαζηάζεσλ- ως ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ, 
παξνπζία ησλ πξνκεζεπηψλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 
 
  β. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζεσξνχληαη απνδεθηνί ιφγσ ηεο 
πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε επηηξνπή χζηεξα πξνβαίλεη ζε απιή αλάγλσζε 
ησλ πξνζθνξψλ απηψλ θαη θαηαρψξεζή ηνπο ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ, 
κνλνγξάθνληαο φια ηα θχιια ησλ πξνζθνξψλ.  
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   γ. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθεξνπζψλ ηηκψλ, ε Τπεξεζία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξάγξ. ε 
δεχηεξν εδάθην θαη Ν. 2286/95 παξαγξ. 12 δ).  
 
  δ. πληάζζεη αλάινγε εηζεγεηηθή έθζεζε. 
 
 15. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ έρνπλ απνξξηθζεί 
βάζεη δηθαηνινγεηηθψλ ή απφ ηε βαζκνινγία (θάησ ησλ 650 κνλάδσλ) ηεο 
πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο 
πξνκεζεπηέο. 
 
 16. Δπηπιένλ, δελ αλαγθαηεί επαλάιεςε ηνπ πξνειέγρνπ γηα φζνπο 
πξνκεζεπηέο, έρνπλ ππνζηεί πξνέιεγρν θαηά ην παξειζφλ απφ ζηξαηησηηθή 

επηηξνπή θαη έρνπλ θξηζεί απνδεθηνί ή έρνπλ επηζεσξεζεί πξόζθαηα θαη 

αλακέλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ. Γηα φζνπο έρνπλ θξηζεί 
απνδεθηνί απφ πξφζθαηεο επηζεσξήζεηο ιακβάλεηαη ππφςε φηη ν επηηπρήο 
πξνέιεγρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ γηα φιν ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηεο 
ζχκβαζεο, δει. γηα πεξίνδν ελφο (1) έηνπο θαη επηπιένλ γηα έμη (6) κελψλ (ζε 
πεξίπησζε πνπ ηζρχζνπλ νη 2 ηξίκελεο παξαηάζεηο επί ηεο ηζρχνο ηεο 
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο). Γεδνκέλνπ φηη έλαο επηηπρήο πξνέιεγρνο γηα ηνλ 
πξνκεζεπηή έρεη ηζρχ δχν (2) ρξφλσλ κέρξη ηνλ επαλέιεγρφ  ηνπ απφ αξκφδηα 
ζηξαηησηηθή επηηξνπή (ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά ζε 
αληίζηνηρν δηαγσληζκφ ηεο Τπεξεζίαο),δένλ ε ηειεπηαία εκεξνκελία πξνειέγρνπ 

γηα ηνλ νπνίν θξίζεθε σο ‘’ΑΠΟΓΔΚΣΟ’’ γηα ηελ Τπεξεζία λα κελ ππεξβαίλεη  
ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ δχν (2) εηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 1 έηνπο 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ δχν (2) ελδερφκελσλ ηξίκελσλ παξαηάζεσλ πνπ 
κπνξεί λα ηζρχζνπλ).Καηφπηλ  ησλ παξαπάλσ, νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο 
πνπ έρνπλ ππνζηεί ηειεπηαία πξνέιεγρν απφ αξκφδηα ζηξαηησηηθή επηηξνπή λα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα αλαθέξνπλ ηνλ ρξόλν 

επηζεώξεζεο, ηελ επηζεσξνύζα αξρή θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηζεσξνύκελεο 

εγθαηάζηαζεο (έδξα, δλζε, ηει, θάμ, e-mail), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ηεο 
εγθπξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη πθίζηαηαη 
ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ππέβαιε ςεπδή ζηνηρεία, ηφηε ε ελέξγεηα απηή 

θαζηζηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηνπιάρηζηνλ άθπξε, πέξαλ ησλ φπνησλ λνκηθψλ 
θπξψζεσλ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. 
 
 17. Ο ζπκβεβιεκέλνο πξνκεζεπηήο κε ηελ ηζρχνπζα ζπκθσλία 
ζπλεξγαζίαο ζα δχλαηαη λα θαιχςεη αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ θαη ζε γαινπνχιεο γηα 
ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.  
 
  18. Ζ παξαγσγή ησλ Νσπψλ - Κ/Φ πνπιεξηθψλ λα είλαη εγρψξηαο 
παξαγσγήο ή λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ, λα πξνέξρνληαη απφ 
πξφζθαηε ζθαγή θαη λα κελ είλαη απνςπγκέλα. 
 
   19. ε πεξίπησζε εηζαγφκελνπ πξντφληνο λα πθίζηαληαη ηα πξνβιεπφκελα 
έγγξαθα θίλεζήο ηνπ. 
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 20. Δάλ θξηζεί αλαγθαίν, θαηά ηελ  ζθαγή- κεηαθνξά- ηεκαρηζκφ- 
ζπληήξεζε θαη ζπζθεπαζία ησλ πνπιεξηθψλ, κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηξαηησηηθή 
επηηξνπή ηνπ ρεκαηηζκνχ. 
 
  21. Να πθίζηαληαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηνλ 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θξεάησλ, ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη νη ζθξαγίδεο 
θαηαιιειφηεηαο ηνπο. 
 
  22. Ζ αλαινγία ιίπνπο θαη νζηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν 
πνζνζηφ, λα είλαη ηεκαρηζκέλν ζε νκνηφκνξθεο θαη θαλνληθνχ κεγέζνπο κεξίδεο 
θαη λα κελ έρνπλ παξέιζεη πάλσ απφ ηξείο (3) εκέξεο γηα ηα πνπιεξηθά. 
 
  23. Θεσξείηαη απνδεθηή απμνκείσζε ηεο ηάμεσο 10% ζηηο παξαγγειίεο. 
 

24. ε πεξίπησζε πνπ πξντόλ (ηξόθηκν) ραξαθηεξηζζεί επηβιαβέο ή 

επηθίλδπλν γηα ηνλ άλζξσπν εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ κέρξη θαη δηαθνπήο ηεο ζύκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 
       
 25. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο 

ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν 

ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιύηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξώ. Σν 
παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ 
(Κ.Α.Δ.) 3741 («παξάβνια απφ θάζε αηηία»).  
 
 26. Ζ δχγηζε ησλ εηδψλ απφ δπγαξηά ηνπ πξνκεζεπηή απαηηεί πηζηνπνίεζε 
φηη ειέγρζεθε απφ ηελ αξκφδηα Αγνξαλνκηθή Αξρή, ε νπνία πξέπεη λα 

αλαλεψλεηαη εηήζηα. 
 
 27. Ο παξφλ δηαγσληζκφο θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 118/07 
«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηψηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθφιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
 
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 «1»  Τπφδεηγκα Δμσηεξηθψλ Όςεσλ Φαθέισλ Πξνζθνξάο θαη Τπνθαθέισλ 
Γηθαηνινγεηηθψλ- Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
«2»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ. 
«3»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο. 
«4»  Τπφδεηγκα Πξψηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Ν. 1599/1986. 
«5»  Τπφδεηγκα Γεχηεξεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Ν. 1599/1986. 
«6»  Τπφδεηγκα Σξίηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο Ν. 1599/1986 
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΕΣΑΙΡΙΑ (π.ρ. ΟΛΤΜΠΗΑ Α.Δ.) 
Διεύθςνση (π.ρ. 
ηξδν«ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΧΝ» 
ΣΓ 900, Κνδάλε, δίπια από 
ην Κνιπκβεηήξην Κνδάλεο) 

 
 
ΠΡΟ : 

 Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πλνπηηθνύ   
Γηαγωληζκνύ Νωπώλ-Κ/Φ Πνπιεξηθώλ 
ηεο 9 Μ/Π ΣΑΞ 
Διαγωνισμόρ  για …………………… 
Γηαθήξπμε ππ αξίζκ. 1/2020  
Ημεπομηνία Διεξαγωγήρ :  ………………. 

 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΟΨΗ YΠΟΦΑΚΕΛΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΕΣΑΙΡΙΑ (π.ρ. ΟΛΤΜΠΗΑ Α.Δ.) 
Διεύθςνση (π.ρ. 
ηξδν«ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΧΝ» 
ΣΓ 900, Κνδάλε, δίπια από 
ην Κνιπκβεηήξην Κνδάλεο) 

 
 
ΠΡΟ : 

 Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πλνπηηθνύ 
Γηαγωληζκνύ Νωπώλ-Κ/Φ Πνπιεξηθώλ ηεο 9 Μ/Π 
ΣΑΞ 
Διαγωνισμόρ  για …………………… 
Γηαθήξπμε ππ αξίζκ. 1/2020 
Ημεπομηνία Διεξαγωγήρ :  ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  

 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
 27 Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A»          
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163//15/51681/.3869  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΕΣΑΙΡΙΑ (π.ρ. ΟΛΤΜΠΗΑ Α.Δ.) 
Διεύθςνση (π.ρ. 
ηξδν«ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΧΝ» 
ΣΓ 900, Κνδάλε, δίπια από 
ην Κνιπκβεηήξην Κνδάλεο) 

 
 
ΠΡΟ : 

 Σελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο πλνπηηθνύ 
Γηαγωληζκνύ Νωπώλ-Κ/Φ  Πνπιεξηθώλ ηεο 9 

Μ/Π ΣΑΞ 
Διαγωνισμόρ  για …………………… 
Γηαθήξπμε ππ αξίζκ. 1/2020  
Ημεπομηνία Διεξαγωγήρ :  ………………. 

 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηώηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο……………………… 
Καηάζηεκα………………………………… 
(Γλζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ fax)                                
                                                                      Ζκεξνκελία 
έθδνζεο……………… 
                                                                      ΔΤΡΧ…#...................... €# .. 
 
Πξνο : 
………………………………… 
(νδόο-αξηζκόο-ηει.) 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘΜ…………ΔΤΡΧ……….. 
 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ 
#................# (θαη νινγξάθσο) ……………………………….. επξώ …. ππέξ ηεο 
εηαηξείαο ……………………………..………………………………………….. 
Γλζε ……………………………………….. δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην 
δηελεξγνύκελν δηαγσληζκό ηεο 9εο Μ/Π ΣΑΞ γηα ηελ πξνκήζεηα ΝΧΠΧΝ- Κ/Φ  
ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 01/2020 δηαθήξπμή ζαο πξνο 
θάιπςε αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ Φξνπξώλ  Κνδάλεο, Γξεβελώλ, Καζηνξηάο-
Άξγνπο Οξεζηηθνύ, Ακπληαίνπ-Φιώξηλαο. 
     

Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ 
αλσηέξσ δηαγσληζκό, απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξείαο θαζ’ 
όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε 
κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο 
εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 
 

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
   27  Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A»   
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163//15/51681/.3869  
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Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από 
απιό έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά 
ζαο ζα ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 
  Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………. 
                                                       (ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
    

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.         
 
 
Παξαηήξεζεηο 

 
α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ηα 

θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 
  

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηώηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΔΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΔΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΔΚΤΔΛΔΣΔΩΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο……………………… 
Καηάζηεκα………………………………… 
(Γλζε νδόο-αξηζκόο ΣΚ fax)                                
                                                                      Ζκεξνκελία 
έθδνζεο……………… 
                                                                      ΔΤΡΧ………………………. 
Πξνο : 
………………………………… 
(νδόο-αξηζκόο-ηει.) 
 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΔΧ 
ΑΡΗΘΜ…………ΔΤΡΧ……….. 
 
  Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΧ 
…………… (θαη νινγξάθσο) 
…………………………………………………………. ππέξ ηεο 
εηαηξείαο…………………………………………..Γλζε 
………………………………… ………….……………….. δηα ηελ θαιή εθηέιεζε  
από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό ………… ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί 
ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα  ΝΧΠΧΝ-Κ/Φ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ (αξηζκ. 
δηαθήξπμεο……./……..) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ Φξνπξώλ  
Κνδάλεο, Γξεβελώλ, Καζηνξηάο-Άξγνπο Οξεζηηθνύ, Ακπληαίνπ-Φιώξηλαο 
ΚΑΘΏο ΚΑΗ Μνλάδσλ θξνπξάο Κνδάλεο έηεξεο δηνηθεηηθήο ππαγσγήο . 
         

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε 
κόλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή 
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο 
εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 
Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία, είλαη 

ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο, νπόηε γίλεηαη 
απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρύ.         

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
   27 Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163//15/51681/.3869  
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Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ 

έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
Παξαηεξήζεηο 

 
α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή λα είλαη ζπκπιεξσκέλε ζύκθσλα κε ηα 

θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 
 β. ε πεξίπησζε πνπ ε αθνξά κόλν ηελ πξνκήζεηα ησλ Μνλάδσλ 
ή κόλν ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπσξνπσιείνπ δηαγξάθεηαη αλάινγα ε θξάζε ζην 
θείκελν.  
 
 γ. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο 
Δθηέιεζεο ζα έρεη ηζρύ γηα δύν (2) κήλεο αθόκα ηνπιάρηζηνλ από ηελ 
εκεξνκελία ζπκβαηηθήο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο (ρσξίο παξάηαζε).  
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηώηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

H ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με 
αυηή ηη δήλωζη 

μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων 
υπηρεζιών (άρθρο 9 παρ. 4Ν.1599/1986) 

 

Πξνο (1):   

Ο – Ζ (όλνκα) :   
Δπώλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη επώλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επώλπκν 
κεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σόπνο γέλλεζεο (2):  

Αξηζ. Γειη. ηαπηόηεηαο :  

Σόπνο 
θαηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Email):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
 1. Δπηζπκνύκε σο εηαηξία « …………………………………….» λα 
ζπκκεηάζρνπκε ζην δεκόζην δηαγσληζκό κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο γηα αλάδεημε πξνκεζεπηώλ ΝΧΠΧΝ-Κ/Φ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ηεο 9 
Μ/Π ΣΑΞ πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ …………………………………. 
 
 2. Γελ έρνπκε θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα 
θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα 
θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνύ θώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο καο δξαζηεξηόηεηαο ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, 
ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο. 

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
 27 Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «A»  

ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163//15/51681/.3869  

  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

ΠΡΧΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Ν. 1599/1986 
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 3. Γελ ηεινύκε ζε πηώρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινύκε ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηώρεπζεο, (πεξίπησζε 2 ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ ΠΓ 118/07). 
 
 4. Δίκαζηε θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο καο 
ππνρξεώζεηο. 
 
 5. Δίκαζηε αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο καο πνπ 
αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο), ζη …. 
………………………………….. . 
 
 6. Δίκαζηε εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην 
…………………………………..ή αζθνύκε γεσξγηθό επάγγεικα. (δηαγξάθεηαη 
θαηά πεξίπησζε) 
 
 7. Γελ ηεινύκε ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 (Α101) όπσο 
εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) 
θαη επίζεο όηη δελ ηεινύκε ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο. 
 
 8. Γε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ άκεζνπο ή έκκεζνπο αληηπξνζώπνπο 
εθέδξνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη 5εηία από ηελ 
απνζηξαηεία ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 66 Ν.Γ 1400/73. 
 

…………………,………………... 20 
 

                                                                                                                 Ο  
δειώλ 
                                                                                                                  
(Τπνγξαθή) 
 

 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη 
ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 
ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο  
ιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 
εηώλ. 
 
 

./. 
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(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ 
όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηώηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

H ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με 
αυηή ηη δήλωζη 

μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων 
υπηρεζιών (άρθρο 9 παρ. 4Ν.1599/1986) 

 

Πξνο (1):   

Ο – Ζ (όλνκα) :   
Δπώλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη επώλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επώλπκν 
κεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σόπνο γέλλεζεο (2):  

Αξηζ. Γειη. ηαπηόηεηαο :  

Σόπνο 
θαηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Email):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
 1. Ζ δηεύζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο από όπνπ ζα 
γίλεηαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ, είλαη 
……………………………………………………………………………………. 
 
 2. Γηαζέηνπκε ηηο παξαθάησ άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, κε 
ηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε ζην δηαγσληζκό : 
 
  α. Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα 
θαηά πεξίπησζε από ηελ ΚΤΑ 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/Σ.Β’/31-08-2006). 
 
  β. Σερληθνύ ελδηαθέξνληνο ή απαιιαθηηθό (δηαγξάθεηαη θαηά 
πεξίπησζε), ζύκθσλα κε ην Ν. 3325/2005 (ΦΔΚ 68/Σ.Α’/11-03-2005). 
 
 3. Έρνπκε εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκόδνπκε ζύζηεκα αλάιπζεο  

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ   
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
   27 Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163//15/51681/.3869  
  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Ν. 1599/1986 
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θηλδύλσλ θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (HACCP), (ή) θαηά ην πξόηππν ΔΝ 
ISO 22000:2005, (ή) ζύκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν Οδεγό Τγηεηλήο ηνπ ΔΦΔΣ 
ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο 
(δηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε).  
 
 4. Γηαζέηνπκε άδεηα δηάζεζεο ιπκάησλ, πνπ εθδόζεθε από ηελ 
……………………… ………….. (Υπηρεζία Ύδρεσζης και Αποτέηεσζης ή 
άλλες αρμόδιες Υπηρεζίες), θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 
ησλ ιπκάησλ καο. Δπίζεο όηη δηαζέηνπκε βεβαίσζε από ηηο αξκόδηεο αξρέο 
γηα ηε ζπκκόξθσζε καο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ καο. ε 
πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δίθηπν, όηη δηαζέηνπκε βεβαίσζε γηα ην ιόγν 
απηό από ηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 
(Γ απηώλ) ή απαιιαθηηθό (γξάθεηαη θαηά πεξίπησζε). 
 
 5. Γηαζέηνπκε άδεηεο θαηαιιειόηεηαο από αξκόδηα Τγεηνλνκηθή 
Τπεξεζία ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ εηδώλ θαη όηη 
ηα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ εηδώλ πνπ πξννξίδνληαη 
γηα ηελ ππεξεζία ζαο είλαη 
ηα………………………………………………………………………………………
…………………... 
 
 6. Γερόκαζηε ηνλ έιεγρν – επηζεώξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
επηρείξεζεο πνπ παξάγεη ην είδνο πνπ εκπνξεπόκαζηε γηα ινγαξηαζκό ηνπο, 
από αξκόδηα επηηξνπή ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ζηε 
παξαθνινύζεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξντόληνο, εθόζνλ αλαδεηρζνύκε 
πξνκεζεπηέο. 
 

7. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξνέξρνληαη από 
…………………………….. (ρώξα ή ρώξεο θαηαγσγήο ησλ).  

 
 
 

…………………,………………... 20 
 

                                                                                                                  
       Ο 
    δειώλ                                                                                                              
(Τπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη 
ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ΑΔΑ: 6Ο5Π6-0Ο6





ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ 
όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηώηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άπθπο 8 Ν. 1599/1986) 

H ακπίβεια ηων ζηοισείων πος ςποβάλλονηαι με αςηή 
ηη δήλωζη 

μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλων 
ςπηπεζιών (άπθπο 9 παπ. 4Ν.1599/1986) 

 

Πξνο (1):   

Ο – Ζ (όλνκα) :   
Δπώλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη επώλπκν παηέξα:  

Όλνκα θαη επώλπκν 
κεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:  

Σόπνο γέλλεζεο (2):  

Αξηζ. Γειη. ηαπηόηεηαο :  

Σόπνο 
θαηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  Σ.Κ.  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ (Email):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
 1. Γελ απνθιεηζζήθακε ηειεζίδηθα από Γεκόζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ, γηαηί 
δελ εθπιεξώζακε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο καο. 
 
 2. Γηαζέηνπκε ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, θ.ι.π.) 
πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 3. Παξαηηνύκαζηε από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο καο, γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο 
αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
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 4. Απνδερόκαζηε ηα θαζνξηδόκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηξαηησηηθήο 
Τπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε «2» ησλ εηδηθώλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 
 5. Αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθόκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 
ησλ Γεληθώλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, θαζώο θαη όηη γηα ηπρόλ αιιαγή ησλ 
ζηνηρείσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζα πξνβνύλ ζε ελεκέξσζε ηεο 9εο  
Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν ΔΓ έλα κήλα πξηλ (ζηην περίπηωζη καηά ηην οποία οι νέες 
εγκαηαζηάζεις κριθούν μη αποδεκηές από ηην Υγειονομική Επιηροπή ηης 
Υπηρεζίας, ηόηε ο προμηθεσηής κηρύζζεηαι έκπηωηος, με όλες ηις προβλεπόμενες 
από ηοσς όροσς ηοσ διαγωνιζμού ζσνέπειες). 
 
 6. Λάβαμε γνώζη ηων γενικών και ειδικών όπων ηηρ διακήπςξηρ, 
ηοςρ οποίοςρ αποδεσόμαζηε πλήπωρ και ανεπιθύλακηα, καθώρ και ηιρ 
διαηάξειρ πος διέποςν ηοςρ δημόζιοςρ διαγωνιζμούρ. 

…………………,………………... 20 
 

                                                                                                                 Ο  δειώλ                                                                                                                  
(Τπνγξαθή) 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα 
αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα 
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ 
ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο 
θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.   
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηώηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθόιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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 9
ε
 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ  

 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 
 4

ν
 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 

 27 Γεθ 19 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ ΓΓΖ 
Φ.600.163//15/51681/.3869 

 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΝΧΠΧΝ - ΚΦ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 

ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΧΝ  ΦΡΟΤΡΧΝ  ΚΟΕΑΝΖ, 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ, ΚΑΣΟΡΗΑ-ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ,ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ-ΦΛΧΡΗΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή 
λσπψλ – ΚΦ πνπιεξηθψλ γηα θάιπςε αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ ησλ Φξνπξψλ 
Κνδάλεο, Γξεβελψλ, Καζηνξηάο-Άξγνπο Οξεζηηθνχ, Φιψξηλαο-Ακπληαίνπ. Ζ 
δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο, ε νπνία ζα ππνγξαθεί ζα είλαη ελφο (1) έηνπο, κε 
δηθαίσκα παξαηάζεσο γηα δχν (2) αθφκα εμάκελα, έλα (1) κνλνκεξψο απφ ηελ 9

ε
 

Μ/Π ΣΑΞ θαη έλα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 14 Ηαλοσαρίοσ  2020, εκέρα Σρίηε, ζηε 

ΛΑΦ Κοδάλες θαη ψξα 10:00 πκ σο ζπλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε 
έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά 
γηα ηελ Τπεξεζία ζε λσπά – Κ/Φ πνπιεξηθά. Δπηδίσμε ηεο Τπεξεζίαο είλαη ε 
θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο πνπιεξηθψλ λα γίλεη ζε πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα 

έρεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρχ, ζα έρεη θξηζεί ‘’ΑΠΟΓΔΚΣΟ’’ 
φζνλ αθνξά ηνλ πξνέιεγρν εγθαηαζηάζεσλ, ζα δχλαληαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο (ηξφπν κεηαθνξάο θξεάησλ θηι) κε βάζε ηνπο 
Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο θαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζην ζχλνιφ ηνπο ζα 

ειατηζηοποηούλ ηο θόζηος προκήζεηας ποσιερηθώλ αλά άηοκο γηα ηελ 

Τπερεζία. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο πνπιεξηθψλ αλά άηνκν γηα 
ηελ Τπεξεζία ιακβάλνληαη ππφςε νη εβδνκαδηαίεο πξνβιεπφκελεο ρνξεγήζεηο 
ηνπ ηζρχνληνο ΓΚΣΔΓ.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη πξνζέιεπζε πξνκεζεπηψλ ή πνπ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηελ ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία, ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θαηά ηελ θξίζε ηεο, ν δηαγσληζκφο είλαη 
δπλαηφλ λα καηαησζεί ρσξίο λα επαλαιεθζεί, ή λα επαλαιεθζεί σο πξφρεηξνο ή 
δεκφζηνο κε έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, κεηά απφ λεψηεξε δεκνζίεπζε 
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζε φζνπο 
ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. 

 

ΑΔΑ: 6Ο5Π6-0Ο6
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 Οη Μνλάδεο- Αλεμάξηεηεο Τπνκνλάδεο ηεο ΠΔ 9 Μ/Π ΣΑΞ θαη ηα Π 
Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ 

αηηνπκέλσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα ζε πνζνζηφ 18% ρσξίο επίδξαζε 
ζηελ ηηκή ησλ πιηθψλ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΡΑΣΖΔΗ - 'ΔΞΟΓΑ – ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

 
 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.2238/94 (ηέσο άξζξν 4 ηνπ 
Ν.2198/94) πνπ αθνξά ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζα ελεξγνχληαη 
επί ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ πξνκεζεπηνχ κε κέξηκλα θαη επζχλε ησλ ηξαηησηηθψλ 
Πξαηεξίσλ Κνδάλεο, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο αληίζηνηρα ηα παξαθάησ:  
 
  α. Καηά ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ηα αξκφδηα γηα ηελ πιεξσκή φξγαλα 
ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ππνρξενχληαη φηαλ θαηαβάινπλ ηελ αμία ησλ 
ηηκνινγίσλ λα παξαθξαηνχλ ην πνζνζηφ 4% πνπ νξίδεη ν Ν.2238/94 (θφξνο 
εηζνδήκαηνο). 
 
  β. Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ 
αγαζψλ, δειαδή επί ηνπ πνζνχ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ θαη 
ησλ ελεξγνχκελσλ θξαηήζεσλ, γηα ηελ αγνξά ινηπψλ αγαζψλ, 4% επί ηνπ 
θαζαξνχ, φπσο παξαπάλσ, πνζνχ ηνπ ηηκνινγίνπ, κέζσ Π. 
 
 2. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε: 
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, ηειάξα 
θιπ) θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ φπνπ ηνπ 
δεηεζεί. 
 
  β. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ (καθξνζθνπηθέο, 
κηθξνβηνινγηθέο, ρεκηθέο θα) ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, γηα ηελ 
αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα ιεθζνχλ. 
 
  γ. Σν αλάινγν ραξηφζεκν ηηκνινγίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ ίδην, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ θαλνληζηεί. 
 
  δ. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, 
πνζνζηνχ 4,096 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ πξντφλησλ, ην νπνίν ζα 
παξαθξαηείηαη απφ ην ηηκνιφγην κφλν ζε πεξίπησζε απεπζείαο αγνξάο απφ ηηο 
Μνλάδεο θαη κφλν θαηφπηλ δηαηαγήο ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
   ε. Σελ θαηαβνιή ηπρφλ εμφδσλ δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζε 
εθεκεξίδεο . 
 
  3. Ζ Σαμηαξρία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα 
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο δαπαλψλ (θφξσλ, 
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ηειψλ θιπ) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο 

πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΛΖΡΧΜΖ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 
 1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ γηα ηελ παξάδνζε πιηθψλ ζχκθσλα κε 
απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή δηαηαγή ηεο πξνκήζεηαο, απφ ην 
ηξαηησηηθφ Πξαηήξην Κνδάλεο θαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : 
 
  α. Οη Μνλάδεο ζα παξαιακβάλνπλ ηα εκπνξεχκαηα φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηα παξαθάησ ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο, κε βάζε ηα δειηία 
απνζηνιήο πνπ ζα εθδίδνληαη, αλαιπηηθά θαηά είδνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
  β. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ ηξαηησηηθνχ 
Πξαηεξίνπ Κνδάλεο, ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή αγνξάο ησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο. ην ηηκνιφγην ζα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ 
απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο Μνλάδαο. 
 
  γ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
δηαρεηξηζηή ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Κνδάλεο. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ θαη 
ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία ή φπσο δηαθνξεηηθά νξίδεη ε 
θείκελε λνκνζεζία. 
 
 3. Γηα ηηο πιεξσκέο απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
  α. Απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηαηξείαο. 
 
  β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, εθφζνλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 1.500 
επξψ. 
 
  γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΗΚΑ, εθφζνλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 
3.000 επξψ. 
  
 4. Σα φπνηα ππάξρνληα έμνδα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 
βαξχλνπλ ηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηή. 
 
 5. Σα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο 
(κηθξνβηνινγηθέο - ρεκηθέο - ηζηνινγηθέο) επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 6. Γηα εμφθιεζε θάζε εθθαζαξηζκέλεο απαίηεζεο, απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε, απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα πνζφ πάλσ απφ ρίιηα 
πεληαθφζηα επξψ (1.500 €) θαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα πνζφ 
πάλσ απφ ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000 €). ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δηαθφπηεηαη ε 
ηζρχο ηεο ζχκβαζεο. 
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 7. Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην ΠΓ166/2003 
(ΦΔΚ138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2003/35/ηεο 29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

 
 8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ θαη 
ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία ή φπσο αιιηψο θαζνξίδεη ε 
θείκελε λνκνζεζία, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο 
θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή. 

 

 9. Κάζε κήλα λα προζθοκίδεηαη θοροιογηθή θαη αζθαιηζηηθή 

ελεκερόηεηα. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 1. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εθνδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
Π Κνδάλεο παξνπζία ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο ππνζηεξηδφκελεο Μνλάδαο 
Μνλάδαο, ηεο Σερληθήο Γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο Π Κνδάλεο, ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ (ή λσπψλ θξεάησλ) ηνπ Π Κνδάλεο θαη Αμθνχ 
Κηεληαηξηθνχ ηνπ ρεκαηηζκνχ. Καηφπηλ ε κεηαθνξά ησλ θξεάησλ ζα πινπνηεζεί 

κε θαηάιιεια κεηαθορηθά κέζα-υσγεία ηοσ προκεζεσηή γηα ηα νπνία έρεη 
εθδνζεί θαη βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε αληίζηνηρε άδεηα κεηαθνξάο ηνπο απφ αξκφδην 
θξαηηθφ θνξέα θαη γίλεηαη κεηαθνξά ησλ εθνδίσλ ζηελ έδξα ηεο Μνλάδνο ελψπηνλ 
ηνπ Αμθνχ Μηζζνηξνθνδνζίαο, ηνπ Αμθνχ ηαηξνχ Μνλάδνο (εάλ ππάξρεη), ηνπ 
Αμθνχ Χλίσλ, ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο ππνζηεξηδφκελεο Μνλάδαο, ν νπνίνο ήηαλ 
παξψλ ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
ζηειέρνπο ηεο Μνλάδαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φπνηαο δεηγκαηνιεςίαο 
απαηηείηαη νπσζδήπνηε ε παξνπζία ηαηξνχ ή θηεληάηξνπ ελψπηνλ ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ. 

2. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε  δειηίν απνζηνιήο 
ζεσξεκέλν απφ ηελ Δθνξία. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε εθηέιεζε 
ησλ παξαγγειηψλ ησλ Μνλάδσλ θαη ηνπ Πξαηεξίνπ απφ ηνλ ίδην κε ξεηή 
απαγφξεπζε εθρψξεζεο ζην ζχλνιν  ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ή ν αληηπξφζσπνο ηνπ νθείινπλ λα δεηήζνπλ άδεηα 
εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο κνλάδεο απφ ηελ 9

ε
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/2

ν
 ΔΓ. 

4. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηαθνξηθά πξέπεη λα 
ηεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

5. Θα αθνινπζείηαη πηζηά ην πξφγξακκα δνζνιεςηψλ πνπ ζα θαηαξηίζεη 
ην Π Κνδάλεο γα ηελ παξαιαβή ησλ εθνδίσλ, ζχκθσλα κε ην σξάξην εξγαζίαο 
ηνπ Π. 

6. Ζ πξνκήζεηα ηεο γαινπνχιαο Υξηζηνπγέλλσλ θαιχπηεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο αλ άιισο απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. Με 
απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί θαη δεχηεξε ηηκνιεςία γηα 
ηε γαινπνχια ιίγεο κέξεο πξηλ ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ψζηε ηα 
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θαηαζηήκαηα θαη νχπεξ Μάξθεη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζνπλ ηελ επηηξνπή 
γηα ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα παξαπάλσ είδε. 
 

 7. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή-σλ είλαη λα πξνκεζεχεη-νπλ κε φια ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ Πξνζζήθε «1» ησλ παξφλησλ φξσλ πξντφληα ηηο Μνλάδεο 
Φξνπξάο Κνδάλεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ρνξεγήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
ηξνθνδνζίαο (ΓΚΣΔΓ). 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΗΜΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ  
 

Θα ππνβάιιεηαη γηα θάζε είδνο λσπνχ – Κ/Φ πνπιεξηθνχ ηεο Πξνζζήθεο 
«1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Σ»  ε θαζαξή πξνζθεξφκελε ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) θαη ζα 
εμεηάδεηαη ζπλνιηθά ε φπνηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε θξηηήξην ηελ 

ειατηζηοποίεζε ηοσ θόζηοσς προκήζεηας ποσιερηθώλ αλά άηοκο γηα ηελ 

Τπερεζία, ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηδφκελε ζπρλφηεηα ρνξεγήζεσλ θάζε εθνδίνπ 
ηνπ ΓΚΣΔΓ. Δπηπξφζζεηα ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη εληαία γηα φιεο 
ηηο θξνπξέο ηεο 9 Μ/Π ΣΑΞ θαη λα κελ εμαηξείηαη θακία απφ απηέο.  

. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ – ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 1. Κάζε αλάδνρνο κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη 
λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία λφκηκεο εμνπζηνδνηήζεηο ησλ νδεγψλ θαη 
ππαιιήισλ ηνπ, πνπ ζα παξαδίδνπλ ηα πξντφληα ζηηο Μνλάδεο ή απηψλ πνπ ηνλ 
εθπξνζσπνχλ λφκηκα, φηαλ απηφο απνπζηάδεη.  
 
 2. Οη λφκηκνη απηνί εθπξφζσπνη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ιήςεο δεηγκάησλ απφ ηηο Μνλάδεο, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 
θαηαζηεκάησλ/ εξγαζηεξίσλ/βηνηερληψλ θαη νρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 3. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηνπ αλαδφρνπ, 
λα αλαθέξεηαη εγθαίξσο ζηελ 9

ε
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4

ν
 ΔΓ/2.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ- ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

ΚΡΔΑΣΟ 
 

 1. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί αηθληδηαζηηθέο 
επηζεσξήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ – ρψξσλ απνζήθεπζεο ησλ αλαδφρσλ, πξηλ θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ζηηο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φπνηε θξίλεη απηή αλαγθαίν θαη κε 
επηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη θάζε θνξά γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
 2. Καηά ηελ επηζεψξεζε, ν αλάδνρνο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο 
ηνπ, ζα ζπλνδεχεη ηελ επηηξνπή θαη ζα παξέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή 
δηεπθφιπλζε ηνπ δεηεζεί απφ απηή, ζρεηηθά κε ζηηο πξψηεο χιεο, ηνλ εμνπιηζκφ, 
ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ θιπ. 
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 3. Καηά ηελ επηζεψξεζε, ε επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη 
ηελ παξαζθεπή – ζπζθεπαζία – δηαινγή ησλ πξντφλησλ θαη λα θάλεη απεπζείαο 
δεηγκαηνιεςία απφ ηα έηνηκα πξντφληα ή απφ ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο 
χιεο. 
 
 4. Σα δείγκαηα γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, βαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ 
αλάδνρν. 
 

5. Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ θξηζεί ΑΠΟΓΔΚΣΟΗ, θαηφπηλ 
εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηζεσξήζεσλ πξνειέγρσλ.  
 
 6. Αλαθνξηθά κε ηνλ πξνέιεγρν εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα 
ζηνπο Γεληθνχο φξνπο,  
 
  α.  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ Βηνκεραληψλ κεηά ηελ ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνζθνξψλ ζηελ 9

ε
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4

ν
 ΔΓ/2, ζχκθσλα κε ηελ 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθαιείηαη απφ ηελ 9
ε
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ θαη 

πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 
ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, αλ δελ έρεη ειεγρζεί ήδε (ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηζζέληα ζηνπο Γεληθνχο φξνπο) θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ έληππν πνπ 
πξνβιέπεηαη (Φχιν επηζεψξεζεο βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ). Σν έληππν, φπνπ 
γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή ζαλ 
ΑΠΟΓΔΚΣΟ ή ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΟ γηα ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, ππνβάιιεηαη 
ζηελ ΜΔΡΤΠ/ΓΤΓ γηα ηελ πεξαηηέξσ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία 
θνηλνπνηνχληαη ζηελ 9

ε
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ.  

 
  β. Δθφζνλ ε επηηξνπή θαηά ηελ επίζθεςή ηεο, δηαπηζηψζεη 
παξαιήςεηο απφ πιεπξάο πξνκεζεπηή ή φηη δελ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο θαηάιιεισλ πξντφλησλ, ή φηη ε βηνηερλία δελ δχλαηαη 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηαγξάθεη ηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο, ζην εηδηθφ θεθάιαην ηνπ εληχπνπ. 
 
  γ. Οη βηνηερλίεο – βηνκεραλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ ΜΖ 
ΑΠΟΓΔΚΣΔ απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Γηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 
επαλειέγρνπ κεηά ηελ παξέιεπζε εμακήλνπ, εθφζνλ κε επηζηνιή ηνπο δειψζνπλ 
φηη έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νη ειιείςεηο πνπ επηζεκάλζεθαλ θαηά ηνλ αξρηθφ έιεγρν. Ο 
ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζαλ ΑΠΟΓΔΚΣΔ θαηά ηνλ επαλέιεγρφ ηνπο, δίλεη ην 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κειινληηθνχο κφλν δηαγσληζκνχο. 
 
  δ. Σπρφλ αθαηαιιειφηεηα ή κε απνδνρή κηαο βηνηερλίαο αθνξά κφλν 
ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη ηεο πξνδηαγξαθέο απηήο. 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ ην εξγαζηήξην δελ έρεη έδξα ην Ννκφ Κνδάλεο, ν 
έιεγρνο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Βηνκεραληψλ ηνπ 
ρεκαηηζκνχ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο πνπ πξνζθέξεη ηειηθά πξντφληα δελ 
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ηα παξάγεη ν ίδηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ εξγνζηαζίνπ – 
εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Πξντφληα ηα νπνία παξάγνληαη 
απφ εξγνζηάζηα – εξγαζηήξηα πνπ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί θαη δελ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί απνδεθηά απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία, δελ γίλνληαη δεθηά. 
 
 5. Ο ρψξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα απνκνλψλεηαη θαιά απφ ηνλ 
εμσηεξηθφ ρψξν (λα θιείλνπλ θαιά νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα, λα κελ ππάξρνπλ 
ζπαζκέλα ηδάκηα θιπ). Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεγέο κφιπλζεο ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αθάιππηα ζθνππίδηα, ιηκλάδνληα λεξά, 
θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζθφλεο, αλνηρηέο απνρεηεχζεηο θιπ). Ζ 
εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θηλδχλσλ θαη θξίζηκσλ 
ζεκείσλ ειέγρνπ (ΖΑCCP), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 θαη ην πξφηππν 
ΔΝ ISO 22000:2005, ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ.  
 
 6. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα, πιηθά, ζθεχε, επηθάλεηεο εξγαζίαο, 
ςπθηηθνί ζάιακνη, θνξηακνί θιπ, πξέπεη λα είλαη ηα πξνβιεπφκελα, θαζαξά, ζε 
θαιή θαηάζηαζε θαη λα ζπληεξνχληαη - θαζαξίδνληαη - απνιπκαίλνληαη φπσο 
πξνβιέπεηαη. Σα κεραλήκαηα - ςπθηηθνί ζάιακνη πξέπεη λα έρνπλ φξγαλα ειέγρνπ 
ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
 7. ην εξγαζηήξην πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα ην πιχζηκν 
θαη ην ζηέγλσκα ησλ ζθεπψλ. 
 
 8. Σν δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη νη ρψξνη πγηεηλήο πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ άξηζηα.  
 
 9. Να ππάξρεη επαξθήο αεξηζκφο (θπζηθφο - ηερλεηφο) ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ζηα παξάζπξα, πφξηεο θαη θνξηακνχο, λα ππάξρεη δηθηπσηφ 
(ζήηα), ζε θαιή θαηάζηαζε, πνπ λα πξνθπιάζζεη ηα πξντφληα απφ ηα έληνκα. 
 
 10.  Να κελ ππάξρνπλ ζην εξγαζηήξην απνζεθεπκέλεο επηθίλδπλεο ή 
δχζνζκεο νπζίεο. 
 
 11.  Να ππάξρνπλ απζηεξά κέηξα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 
 
 12.  Να γίλεηαη ζπρλφο θαζαξηζκφο - απνιχκαλζε δαπέδσλ, ηνίρσλ θιπ, 
πνπ λα απνδεηθλχεηαη απφ ηα ηεξνχκελα αξρεία ηνπ HACCP. 
 
 13.  Οη εξγαδφκελνη ζην εξγαζηήξην πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ απαηηνχκελν 
πξνζηαηεπηηθφ ηκαηηζκφ θαη λα είλαη πάληα θαζαξνί θαη απφιπηα πγηείο, λα έρνπλ 
βηβιηάξηα πγείαο ζεσξεκέλα θαη λα ππνβάιινληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο. 
 
 14. Γεληθά ηα εξγαζηήξηα - βηνηερλίεο πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη 
επθαηάζηαηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 
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 15. Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν ηνπ 
ρεκαηηζκνχ ή απφ άιια αξκφδηα πξφζσπα πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Σαμηαξρία. 

Ο έιεγτος ζα γίλεηαη ζε οποηολδήποηε τώρο θαη τρόλο, θσρίφς όκφς θαηά 

ηο ζηάδηο ηεκατηζκού - ζσζθεσαζίας ηοσ προχόληος. 
 
 16. Ζ Σαμηαξρία κε ηα φξγαλά ηεο, κπνξεί λα ειέγρεη θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 
ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ πγηεηλήο ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε δπγαξηά ζηελ νπνία δπγίδεηαη ην 
θξέαο, πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ. 
 
 17. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο, γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ θξέαηνο ή 
κε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Σν θξέαο ειέγρεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Σπρφλ δεηγκαηνιεςία, γίλεηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ε δε αμία ησλ δεηγκάησλ 
θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ βαξχλεη απηφλ [Τ.Α Φ.800/87/131377/.1896 
(ΦΔΚ1401 Β’/6 Απγ 07)]. 
 
 18. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα θξέαηνο θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν βξεζεί 
αθαηάιιειε ή κε ζχλλνκε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζα αληηθαζίζηαηαη 
ακέζσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.  
 
 19. Ζ κεηαθνξά ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη εληφο νρήκαηνο-σλ ςπγείνπ-σλ, 
ην-α νπνίν-α ζα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα, ζα έρεη-νπλ δεισζεί ζε 
ππεχζπλε δήισζε [Πξνζζήθε «5» ησλ γεληθψλ φξσλ (ππφδεηγκα 5)] θαη ε-νη 

νπνία-εο ζα προζθοκηζηεί-οσλ κε ηα σπόιοηπα δηθαηοιογεηηθά ζηελ 

επηηροπή δηελέργεηας δηαγφληζκού. 
 
 20. Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ παξάδνζε, πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 
πνπ λα ην πξνζηαηεχεη απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ 
(ζθφλε, έληνκα θιπ) θαη λα είλαη εγθεθξηκέλε – θαηάιιειε γηα ηξφθηκα. Δηδηθά γηα 
ην θαινθαίξη ζα ηνπνζεηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, κέζα ζε ηζνζεξκηθά 
θηβψηηα (θειηδφι κηαο ρξήζεο). Σν θφζηνο ηνπ ηζνζεξκηθνχ θηβσηίνπ βαξχλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 21. Σα θελά ζπζθεπαζίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (δνρεία - θηβψηηα θ.ι.π.) ζα 
ρξεψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηηο παξαιακβάλνπζεο Μνλάδεο θαη ζα 
επηζηξέθνληαη κε ηελ επφκελε δνζνιεςία. 
 
 22. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα Μνλάδα πξνθαιέζεη θζνξά πέξαλ ηνπ 
θπζηνινγηθνχ ή απνιέζεη απηά, ππνρξενχηαη λα ηα αληηθαηαζηήζεη ή λα 
θαηαβάιιεη ζηνλ πξνκεζεπηή ην αληίηηκν απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ: 
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 α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε πεξίπησζε 
κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο. 

 
 β. Να κεηαθέξεη θαη λα εθθνξηψλεη ηα πνπιεξηθά ζην ρψξν δηαλνκήο 

ή ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά θαη πξνζσπηθφ θαη ε 
παξάδνζε λα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ. 
                 
 2. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα απφ ηνλ αλάδνρν κέζα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 
ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο, ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θαη θάζε θχζεο ξχπαλζε. 
 
 3.  Σα δηαηηζέκελα εθφδηα λα είλαη ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ηα θξέαηα δελ είλαη ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα απνζχξνληαη ακέζσο θαη ζα 
αλαπιεξψλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε άιια θαηάιιεια. 
 
 5. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αγνξά θάπνηνπ είδνπο δηαπηζησζεί κηθξή 
εθηξνπή απηνχ απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε νπνία είλαη ηέηνηα πνπ δελ 
θαζηζηά ην είδνο αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε, ηφηε κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο λα εγθξηζεί απφ ηελ Σαμηαξρία 
ε κεξηθή ή νιηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο κε κεησκέλε ηηκή. 

  6. ηα ηηκνιφγηα ζα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ήηνη ηελ θαηεγνξία, ηελ 
πξνέιεπζε, θαζψο θαη θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. ην ηηκνιφγην, 
επίζεο, ζα αλαγξάθεηαη ε θαζαξή ηηκή αλά ηεκάρην/θηιφ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί 
ζηελ ζχκβαζε γηα ην θάζε είδνο.  
 
  7. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ηηκήο αγνξάο, ηεο 
πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ, θαηά ηηο παξαιαβέο. 
 
 8. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχεη ηηο Μνλάδεο κε θξεαηηθά θαηά 

πξνηίκεζε εγτώρηας προέιεσζες. Δάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη 
πξνκήζεηα απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), πιελ ησλ ηξνπηθψλ 
θξνχησλ (κπαλάλα, αλαλάο θιπ) ηα νπνία δελ παξάγνληαη ζε ρψξεο ηεο ΔΔ. 
 
 9. Όιεο νη πνζφηεηεο ζα δπγίδνληαη ζην Π Κνδάλεο θαηά ηελ παξάδνζή 
ηνπο παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ 
Μνλάδσλ θαη ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ ή λσπψλ θξεάησλ. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν παξαιαβήο, δηθή 

ηνπ δπγαξηά πνπ ζα έρεη ειεγρζεί γηα ηελ αθξίβεηά ηεο απφ ηελ αρκόδηα 

αγοραλοκηθή αρτή (ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη αληίζηνηρε ειεγκέλε 

δσγαρηά ηο Πραηήρηο). Καηά ηελ παξάδνζε ηνπο λα αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ 
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ζπζθεπαζηψλ (φπνπ ππάξρεη). Όηαλ ηα πνπιεξηθά κεηαθέξνληαη ζηε Μνλάδα, 

είλαη επηηξεπηή ε δχγηζε ησλ πξντφλησλ κε ειεγκέλα δσγηζηηθά κέζα ησλ 
Μνλάδσλ γηα επαλέιεγρν ησλ παξαιεθζείζσλ πνζνηήησλ. 
 
 10. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν αλάδνρνο παξαιείςεη λα 
ρνξεγήζεη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ηα πξντφληα ή ρνξεγήζεη απηά κε 
θαζπζηέξεζε ή δελ έρεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ηεο πξνβιεπφκελεο πνηφηεηαο, ε 
Μνλάδα έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηηξνπή παξαιαβψλ, λα 
πξνβεί ζηελ αγνξά ησλ αληίζηνηρσλ  πξντφλησλ  απφ  ην  ειεχζεξν εκπφξην. Ζ 
ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη απηήο ηνπ ειεχζεξνπ 
εκπνξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε κε ηε αηηία απηή, ζα 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν  θαη  ζα  θαηαινγίδνληαη  ζε βάξνο ηνπ, κε ζρεηηθή 
απφθαζε ηεο 9

εο
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4

ν
 ΔΓ/2 θαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο 

επηηξνπήο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη ζα 
πξνζππνγξάθεη ππνρξεσηηθά ν αλάδνρνο ή ν παξεπξηζθφκελνο αληηπξφζσπφο 
ηνπ. 
 
 11. Να κεηαθέξνπλ θαη λα παξαδίδνπλ ηα είδε ζηηο Μνλάδεο κε θαηάιιειν 
φρεκα, πνπ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη ζα δηαζέηεη ηηο αλάινγεο άδεηεο 
φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ, ην νπνίν: 
 
  α. Έρνπλ δειψζεη φηη ζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ 
Τπεχζπλε Γήισζε. 
 
  β. Να εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο ξχπαλζε θαη λα έρεη 
ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, αλάινγα κε ην είδνο πνπ κεηαθέξεη. 
 
  γ. Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
 12. ε θάζε παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηξηπιφηππν δειηίν 
απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ ή φπσο αιιηψο ε θείκελε λνκνζεζία 
θαζνξίδεη. 
 
 13. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 
ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη λα εθηειεί εληφο 24ψξνπ ηελ δηδνκέλε 
παξαγγειία. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
 

 1. Ο έιεγρνο ησλ πξντφλησλ, βαζίδεηαη ζηνλ Κ 422-10, ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζηελ λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ειέγρνπ 
ηξνθίκσλ. 
 
 2. Γηθαίσκα ειέγρνπ, έρνπλ νη ππεχζπλνη ηξαηησηηθνί Κηελίαηξνη πνπ 
νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ Σαμρία. 
 
 3. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ειέγρσλ : 
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  α. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηα είδε 
πνπ πξνζθνκίδνληαη θάζε θνξά. 
 
  β. Έθηαθηα θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, θαηά ηελ θξίζε 
ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ,  ζηα εξγνζηάζηα – εξγαζηήξηα - θαηαζηήκαηα – 
ρψξσλ απνζήθεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
  γ. Ο πξνκεζεπηήο, πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν 
δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ νινγξάθσο, θαζψο θαη ε 
ηδηφηεηά ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. ην έληππν απηφ (θαη κφλν απηφ) 
δειψλεηαη ελππφγξαθα απφ ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν, ε επηζπκία ή φρη ηεο 
επηρείξεζεο γηα θαη’ έθεζε εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα θαη ηθαλφο 
αξηζκφο αληηδεηγκάησλ. 
 
  δ. Σν . Π. Κνδάλεο δχλαηαη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο θαη ελ 
απνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη 
φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν 
θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδαο. 
 
 4. Δίδε ειέγρσλ : 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο. 
 
   Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην δηθαίσκα 
ηεο απφξξηςεο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη 
ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε 
θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πεξηερφκελν ππφ ζχλζιηςε, αλψκαιεο νζκέο θαη 
γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ ζηνηρεία πξνκεζεπηή, εκεξνκελία παξαγσγήο ή 
ιήμεο θιπ.) 
 
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. 
 
   Γηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη ηεο 
ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία, 
καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπο 
ζηα ηξαηησηηθά Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα.  
 
 5. Δίδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ : 
 
  α. Μηθξνβηνινγηθέο 
 
   ηνρεχνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο εηθφλαο ηνπ 
πξντφληνο ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε πνπ 
πξνβιέπεηαη. 
 
  β. Υεκηθέο 
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   Απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
πξντφληνο (ζηαζκηθή αλάιπζε, αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, δηαπίζησζε 
ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξίσλ ησλ πξντφλησλ). Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ θαζνξίδνπλ ην ειάρηζην απνδεθηφ βάξνο θαη ηελ 
εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ γηα ην θαζέλα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 
εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ αθνινπζεί κε αλαινγηθφ ηξφπν ηελ πηζαλή 
αχμεζε ηνπ νιηθνχ βάξνπο.   
 
 6. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα : 
 
  α. Γηα κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο : πέληε (5) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
 
  β. Γηα ρεκηθέο εμεηάζεηο : πέληε (5) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
 
 7. Σα ιακβαλφκελα δείγκαηα γηα ηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο βαξχλνπλ 
νηθνλνκηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 8. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ή κε ησλ πξντφλησλ. 
Τπεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 9

ε
 Μ/Π 

ΣΑΞΠΕ/4
ν
 ΔΓ. 

 
 9. Χο κηθξνβηνινγηθά, ρεκηθά, θξηηήξηα ιακβάλνληαη απηά πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί θάζε θνξά απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ  Κ.Σ.Π. 
 
 10. Σν πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην εξγαζηήξην ηνπ πξνκεζεπηή 
πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. 
 
 11. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο : 
 
  α. Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία ζε επάισηα ηξφθηκα θαη πνηά πξέπεη 
ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα 
δειψλεη εγγξάθσο αλ επηζπκεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγκαηνο λα 
γίλεη παξνπζία λφκηκνπ επηζηεκνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή νπφηε 
αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ επηζπκεί λα 
γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ ή φηη δελ επηζπκεί ηελ άζθεζε 
έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο θακία 
δήισζε ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν ειήθζε ην δείγκα, ή ν θάηνρφο 
ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο έθεζεο. 
 
  β. ε πεξίπησζε πνπ δείγκα ραξαθηεξηζηεί κε αζθαιέο θαη 
επηθίλδπλν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ηφηε ε Τπεξεζία, εθηφο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ζχκβαζε θπξψζεηο, ζα απνζηέιιεη θαη ζρεηηθφ έγγξαθν 
πξνο ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα ελεκέξσζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
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ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΝΧΠΧΝ – ΚΦ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ 
 
 1. Σα αξκφδηα πγεηνλνκηθά Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο (Κηελίαηξνη) θαη ε 
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβψλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνξξίςνπλ, κεηά ηνλ 
Τγεηνλνκηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο ησλ λσπψλ 
πνπιεξηθψλ εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη 
δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Ο πξνκεζεπηήο ζε θάζε 

πεξίπησζε είλαη ξεηά ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ασζεκερόλ ηηο 
απνξξηθζείζεο πνζφηεηεο.  
 
 2. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο απζεκεξφλ ησλ απνξξηθζέλησλ 
πνζνηήησλ παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζην . Π.  λα πξνκεζεπηεί ηα απνξξηθζέληα 
απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ε δε δηαθνξά ηεο ηηκήο επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, 
αλεμαξηήησο ηπρφλ άιισλ θπξψζεσλ. 
 
 3. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη 
δεηγκαηνιεςίεο κε δείγκαηα πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ θξεάησλ πνπ 
πξνκεζεχεη ζηηο Μνλάδεο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηηο 
Τπεξεζίεο Τγηεηλήο ηνπ Κξάηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΛΛΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ 'ΟΡΟΗ 

 1. Ζ 9
ε
 Μ/Π ΣΑΞ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ζηα είδε πνπ εκπνξεχεηαη 

ν πξνκεζεπηήο θαη ηεο ιήςεο δεηγκάησλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, γηα 
πγεηνλνκηθή θαη ρεκηθή εμέηαζε. Ο πγεηνλνκηθφο – πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη 
θαηά πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ ηαηξφ θάζε κνλάδνο ή απφ επηηξνπή 
ή απφ Τγεηνλνκηθφ Αμθφ ηεο Σαμρίαο, απφ ηνλ νπνίν ζα ζπληάζζεηαη θαη ε ζρεηηθή  
έθζεζε. 

 2. Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ε αμία ηνπο θαζψο θαη ε αμία ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζε περίπηφζε κε 

έγθαηρες ηαθηοποίεζες ηες οθεηιής ζα ηοσ επηβάιιοληαη οη λόκηκες 

θσρώζεης. 

 3. Οη πξνζθνξέο έθπησζεο θαη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα 
θαηαθπξσζνχλ δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή, δηαξθνχζεο ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο. 

 4. Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, αξρίδνπλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 5. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απνξξίςεσο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 
πνζφηεηαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ αληηθαηαζηήζεη ακέζσο. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη Μνλάδεο ηεο Σαμρίαο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ίζε 
πνζφηεηα κε ην πξντφλ πνπ έρεη απνξξηθζεί απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά ηεο 
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Κνδάλεο, ε δε επηπιένλ δηαθνξά ζηελ ηηκή θαζψο θαη άιιε πξφζζεηε ζρεηηθή 
δαπάλε, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

 6. Ο ρεκαηηζκφο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεσο  κνλνκεξψο ηεο 
παξνχζαο ζπκβάζεσο, νπνηεδήπνηε θαη εθ φζνλ θξίλεη απηή ηε ε ζπλαιιαγή ησλ 
κνλάδσλ κε ηνλ (ηνπο) πξνκεζεπηέο ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 
Γεκνζίνπ γεληθφηεξα, ηδηαίηεξα δε φηαλ δεκηνπξγνχληαη αληηζπκβαηηθέο εθηξνπέο 
ηνπ πξνκεζεπηνχ πνπ άπηνληαη ηεο δεκφζηαο πγηεηλήο. 

 
7. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δχλαηαη επίζεο λα ιπζεί άκεζα εάλ γηα ιφγνπο 

απξφβιεπηνπο, δηαθνπεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Σαμηαξρίαο απφ ην ΓΔ. 
 

  8. Ο ή νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη αλά δίκελν λα πξνζθνκίδνπλ ζην 4
ν
 

ΔΓ/9
εο

 Μ/Π ΣΑΞΠΕ βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην ΗΚΑ θαη βεβαίσζε θνξνινγηθήο 
ελεκεξφηεηαο αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπκβάζεσο. 

 

 9. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο επί ησλ πξντφλησλ κεηαμχ ηεο 
παξαιακβάλνπζαο κνλάδαο θαη ηνπ ζπκβαζηνχρνπ πξνκεζεπηή, ε επίιπζε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδην Δπηηειή ηνπ 4

νπ
 ΔΓ/9

εο
 Μ/Π ΣΑΞΠΕ, πνπ πξνο 

ηνχην εηδνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. 

 10. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη απηνπξνζψπσο επί 
απνδείμεη, θάζε έγγξαθν ηεο Σαμηαξρίαο ή κνλάδαο πνπ απεπζχλεηαη πξνο απηφλ.  
 

11. Ο παξψλ δηαγσληζκφο θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
Πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 118/7 
‘’Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ’’, ην νπνίν ππεξηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο 
πξνθαλψλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

 
 12. Ζ δηελεξγνχζα ην δηαγσληζκφ επηηξνπή ηεξεί ην δηθαίσκα πξφηαζεο 
ζηελ Σαμρία απνθιεηζκνχ νπνηνπδήπνηε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ν νπνίνο κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ παξεθηξέπεηαη, πξνζβάιιεη ή 
ζπθνθαληεί ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ή ην θχξνο ησλ ινηπψλ δηαγσληδνκέλσλ. Ζ 
πξφηαζε απνθιεηζκνχ νπνηνδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ λα είλαη πιήξσο 
αηηηνινγεκέλε θαη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 
 
 13. Δπηπξφζζεηα, ε 9

ε
 Μ/Π ΣΑΞ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπ παξεθηξέπεηαη, πξνζβάιιεη ή ζπθνθαληεί ηε ηξαηησηηθή 
Τπεξεζία ή ην θχξνο ησλ Αμθψλ – Οπιηηψλ.  
 
 14. Οη δηαγσληδφκελνη λα αλαγξάθνπλ απαξαίηεηα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο φηη 
ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ.  
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 15. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή 
δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα, απηέο πξέπεη λα αλαθέξνληαη απαξαίηεηα 
θαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηηο πξνζθνξέο. 
 
 16. Αλαπξνζαξκνγή ηεο έθπησζεο δελ γίλεηαη δεθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 17. Σα πξντφληα πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα είλαη ίδηα κε 
απηά πνπ πξνζθέξνληαη ζην εκπφξην. 
 
 18. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζα εθνδηάδεη ηηο Μνλάδεο κε 
πξντφληα ηεο εκέξαο θαη άξηζηεο πνηφηεηνο, ε Σαμηαξρία νπδεκία δέζκεπζε έρεη 
θαη είλαη ειεχζεξε λα αγνξάδεη πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην 
θαηαγγέιινληαο κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, πέξαλ ηνλ ινηπψλ 
πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ ζα επηβάιιεη φπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ. 
 
 19. Ζ Σαμηαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηεδήπνηε, 
κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ θξίλεη φηη ν 
δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (ηηκή, πνηφηεηα θιπ) ή 
γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 
  α. Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 
  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ (ηεο 
ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ αλαδφρνπ ζην Γεκφζην, 
Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν αλάδνρνο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ Τπεξεζία  
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ.  
 
 20. Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηε γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ θξαηήζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ελδέρεηαη λα ζεζπηζηνχλ. 
 

 21. Ζ Σαμηαξρία έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε 
δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα 

 22. Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) γηα 
θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηα ηξαηφπεδα πξνζσπηθφ 
ηνπ θαη ζα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φηη δελ 
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ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε 
ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 24. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 

 
25. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία 

θνπήο ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηκά, ηεο παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ, ζηα εξγαζηήξηα 
ηνπ πξνκεζεπηή πξνο δηαπίζησζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ηεο πγηεηλήο 
επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηελ ππεξεζία 
πξντφλησλ, ηελ θαηάζηαζε θαη ην είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. 

 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηψηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθφιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΠΡΟΘΖΚΔ 
 
«1» Καηάζηαζε Πξντφλησλ γηα Πξνκήζεηα. 
«2» Γεληθά θαη Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά Νσπνχ Κξέαηνο θαη Νσπψλ Πνπιεξηθψλ. 
«3» Τπφδεηγκα χκβαζεο Πξνκήζεηαο Νσπψλ - ΚΦ Πνπιεξηθψλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΡΕΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(Τπόδειγμα) 

 

Α/Α ΔΗΓΟ ΚΡΔΑΣΟ ΚΩΓΗΚΟ CPV 
ΣΗΜΖ ΑΝΑ 
ΚΗΛΟ Δ € 

(ΥΩΡΗ ΦΠΑ) 

ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ 

1 
 
Κοηόποσλο 
ηύποσ 65% 

Ολόκληρο 

15112130-6 

 
ηήθος  
Μπούηι  
Φιλέηο  

2 Γαλοπούλα Ολόκληρη 15112120-3  

 
 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
-Ο- 

 
-Ο- 

ΓΝΣΖ 4οσ ΔΓ/9ης Μ/Π ΣΑΞ 
 

(Σ..Τ.) 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
 

(Σ..Τ.) 
 

 Αντης (ΠΕ) Βαζίλειος Γιώηης 
Ακριβές Ανηίγραθο Δπιηελάρτης 

  
  

Λγος (ΔΜ) Νικόλαος Αθαναζιάδης  
4ο ΔΓ/II  
 
 
 
 
 
 
 
 

 9η Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

4ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
 27 Γεκ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΖ  
Φ.600.163/15/51681/.3869  
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                  9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ  
                  «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 
                  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
                  27 Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»   
ΣΖ Φ.600.163//15/51681/.3869  
 

ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΙ ΝΧΠΧΝ – ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 

ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ 
 

 1. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 
 
  α. Ο φξνο «λσπφ θξέαο» απνδίδεηαη ζηελ παξνχζα 
πξνδηαγξαθή ζηα ηκήκαηα ησλ ζθαγίσλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ, 
πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαηίζεληαη ζηελ 
θαηαλάισζε ρσξίο θακία άιιε επεμεξγαζία, εθηφο απφ ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ 
ςχμε.  
 
  β. Σν πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη 
απφ δψα πγηή θαη απφ ζθάγηα θαιήο δηάπιαζεο θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε 
εγρψξηαο παξαγσγήο ή λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηνπο Δ.Δ. Σνπο, λα είλαη 
θαιά ζπληεξεκέλα, απαιιαγκέλα απφ ξχπαλζε, νιηθή ή κεξηθή απφςπμε, 
αθπδάησζε, ζήςε, επξσηίαζε, ηάγγηζε, κε θπζηνινγηθέο νζκέο θαη γεληθψο 
λα κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαβνιή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηήξσλ ηνπο 
ηνπο θαη αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ 
ή ζηε ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ. 
 
  γ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληνηε ππ’ φςηλ νη θαηά θαηξνχο 
εθδνζείζεο Γηαηαγέο, Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη Οδεγίεο ηνπο Δ.Δ. πνπ 
αθνξνχλ ζε απαγφξεπζε πξνκήζεηαο θξεάησλ πξνεξρφκελα απφ δψα πνπ 
εθηξέθνληαη ζε ρψξεο ή πεξηνρέο ηνπο νπνίεο ελδεκνχλ ινηκψδε λνζήκαηα 
ζρεηηδφκελα κε ηε Γεκφζηα Τγεία (π.ρ. ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα 
βννεηδψλ, αθζψδεο ππξεηφο θιπ.) ή αθνξνχλ ζε αθαίξεζε απφ ην ζθάγην 
ζπγθεθξηκέλσλ ηεκαρίσλ ε θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. 
 
  δ. Σα δψα απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην θξέαο πξέπεη λα έρνπλ 
ζθαγεί πξηλ 3-6 ην πνιχ εκέξεο (εθηφο ησλ πνπιεξηθψλ γηα ηα νπνία δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 3 εκέξεο) ζε ζθαγείν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη 
θέξεη απαξαηηήησο εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δ.Δ. θσδηθφ αξηζκφ ιεηηνπξγίαο . 
 
  ε. Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα 
έρνπλ επηζεσξεζεί απφ αξκφδην Κηελίαηξν ηνπο Ννκνθηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ ηφπνπ ζθαγήο θαη λα θέξνπλ ηνπο πξνβιεπφκελεο, απφ ηε Ννκνζεζία 
ζθξαγίδεο ηνπο παξαθάησ: 
 
   (1)  θραγίδα θαηαιιειόηεηας κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη  
ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθαγίνπ γηα δεκφζηα θαηαλάισζε. 
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   (2) θραγίδα ποηοηηθού ειέγτοσ κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη ην είδνο θαη ε ειηθία ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνήιζε ην 
ζθάγην θαζψο θαη ν ηφπνο ζθαγήο ηνπ δψνπ.  
 
   (3) θραγίδα ηρητηλοζθόπεζες πξνθεηκέλνπ γηα ρνηξηλά 
ζθάγηα κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζθάγηα είλαη απαιιαγκέλα 
εγθπζησκέλσλ ηνπο κπο πξνλπκθψλ ηνπ παξαζίηνπ Trichinella spiralis. 
 
  ζη. Σα ππφ πξνκήζεηα ζθάγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηνπο 
Δ.Δ. λα θέξνπλ πγεηνλνκηθή ζήκαλζε (ζθξαγίδα) σνεηδνχο ζρήκαηνο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 599/85 (ΦΔΚ 213/η.Α/ 18.12.85). Δπηπξφζζεηα, ν 
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα ζέηεη ππφςε ηνπ επηζεσξεηή Κηεληάηξνπ ην 
πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο (CMR) ην νπνίν ζπλνδεχεη ηα εηζαγφκελα 
θξέαηα θαζψο θαη ην ηηκνιφγην αγνξάο ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη 
ιεπηνκεξψο εθηφο ησλ άιισλ θαη ην είδνο ησλ ζθαγίσλ πνπ αγνξάζηεθαλ 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε εκεξνκελία ζθαγήο ηνπο. 
 
   δ. Σα ππφ πξνκήζεηα λσπά ζθάγηα (ηεηαξηεκφξηα, εκηκφξηα, 
απηνηειή ζθάγηα) ζα επηζεσξνχληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο λσπνχ 
θξέαηνο, θαηά ηελ εκέξα πξνκεζείαο ηνπο κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηνπο 
πνηφηεηαο (κπτθή αλάπηπμε, ελαπφζεζε ιίπνπο, ειηθία δψνπ) θαη ελ γέλεη ηνπο 
πγηεηλήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ζ δηαδηθαζία απνζηέσζεο ζα ιακβάλεη ρψξα ηνπο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή πάληνηε παξνπζία ηνπο επηηξνπήο 
παξαιαβήο. Ο πξνκεζεπηήο επηπξφζζεηα νθείιεη λα θαζαξίδεη επηκειψο ηα 
πξνζθεξφκελα ηεκάρηα θξέαηνο απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ, ηνπο ηέλνληεο, ηα 
κεγάια αγγεία θαη λεχξα θαηά ηνπο ππνδείμεηο ηνπο επηηξνπήο. 
 
  ε. Σηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ε παξάδνζε 
λσπνχ θξέαηνο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο Μνλάδεο επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά 
ηνπ, αλεμαξηήηνπ επνρήο θαη απφζηαζεο, κε φρεκα απηνδπλάκνπ ςχμεσο 
ιφγσ ηνπ επαιινίσηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ εθνδίνπ. Σν θξέαο θαηά ην 
ρξφλν παξάδνζεο ζηηο Μνλάδεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζεξκνθξαζία 
αλψηεξε ησλ +7 oC, θαη νπνηαδήπνηε απφθιηζε πνπ αθνξά ηνπο 
καθξνζθνπηθνχο – νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο (π.ρ. αιινίσζε ηνπ 
ρξψκαηνο, ηνπο νζκήο, ηνπο ζχζηαζεο θιπ).  
 
 2. ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ 
 
  α. Κρέας Μόζτοσ 
 
   (1) θάγηο βοοεηδούς: Ωο ζθάγην βννεηδνχο 
ραξαθηεξίδεηαη ην ζψκα ηνπ ζθαγίνπ δψνπ, νιφθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε 
εκηκφξηα κε ηνκή, πνπ δηέξρεηαη θαηά κήθνο ηνπο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, κεηά 
ηελ αθαίκαμε, ηελ εθδνξά, ηνλ εθζπιαρληζκφ θαη ηελ αθαίξεζε: 
 
    (α) Σνπο θεθαιήο ζην χςνο ηνπο αηιαληντληαθήο 
δηάξζξσζεο. 
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    (β) Σσλ πξνζζίσλ θαη νπηζζίσλ άθξσλ ηα νπνία 
θφβνληαη ζην χςνο ησλ θαξπνκεηαθάξπησλ θαη ησλ ηαξζνκεηαηάξζησλ 
δηαξζξψζεσλ αληίζηνηρα.  
 
    (γ) Σσλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε 
ζσξαθηθή, θνηιηαθή θαη ππειηθή θνηιφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ 
πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο, ηνπ ιίπνπο ηνπο θαξδηάο θαη ηνπο ππέινπ. 
    (δ) Σσλ εμσηεξηθψλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ 
ζπλαθψλ κπψλ, ηνπ καζηνχ θαη ηνπο γχξσ απφ απηφλ ιηπψδνπο κάδαο, ηνπ 
πένπο θαη ηνπ ιίπνπο ηνπ νζρένπ. 
 
    (ε) Σνπο νπξάο ηνπο νπνίαο θφβεηαη κεηαμχ ηνπ 
πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θνθθπγηθνχ ζπνλδχινπ (άξζξ. 1 ηνπ Π.Γ. 
804/1980). 
 
   (2) Υαραθηερηζηηθά Κρέαηος 
 
    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ βννεηδέο ειηθίαο 
κέρξη 2 εηψλ θαη απφ κέξε ηνπ ζθαγίνπ ηνπο θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 11 
παξαγξ. 10β θαη 13 παξ 2β ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
    (β) Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη γεληθά λα είλαη 
εξπζξφ. 
 
    (γ) Ζ ζχζηαζή ηνπ λα είλαη ηξπθεξή, ε ηνκή εχθνιε, ν 
θφθθνο ιεπηφο θαη ην θξέαο νπδέπνηε πξέπεη λα θέξεη κψισπεο, ζηηθηέο 
αηκνξξαγίεο θαη απνρξσκαηηζκέλεο πεξηνρέο. 
 
    (δ) Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη πεξηνξηζκέλν, ην δε 
εζσηεξηθφ ιεπθφ θαη ζπκπαγέο.  
 
   (3) Ποηόηεηα θρέαηος:  Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε εκπνξηθή ηνπ αμία απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπο ειηθίαο ηνπ δψνπ, 
ηνπο δηάπιαζεο ηνπ ζθαγίνπ (κπτθή αλάπηπμε) θαη ηνπο πάρπλζεο (αλάπηπμε 
ιηπψδνπο ηζηνχ) ηνπ δψνπ. 
 
    (α) Ηιηθία ηοσ δώοσ: Ζ ειηθία ηνπ δψνπ εθηηκάηαη  
επρεξψο απφ ηελ νδνληνθπΐα ηνπ. Έηζη ηα ζθάγηα θαηεγνξίαο Α (αξζεληθά 
θάησ ησλ 2 εηψλ) πνπ ελδηαθέξνπλ  ηελ  Τπεξεζία έρνπλ δχν κφληκα δφληηα 
(κέζνη ηνκείο), ελψ ηα ππφινηπα δφληηα είλαη λενγηιά ή φια ηα δφληηα ηνπο 
είλαη λενγηιά (άξζξ. 17 ηνπ απφ 30.11.1940 Β.Γ.). Δπεηδή ηνπο ε θεθαιή ηνπ 
δψνπ είλαη απνθνκκέλε απφ ην ππφινηπν ζθάγην ε εθηίκεζε ηνπο ειηθίαο 
βαζίδεηαη, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ζην βαζκφ νζηέσζεο ηνπ ζθειεηνχ ηνπ δψνπ. 
Δηδηθφηεξα ζε ζθάγηα ΜΟΥΟΤ εθηηκψληαη ηα παξαθάησ: 
 
     1/ Οη ρφλδξηλεο απνιήμεηο ησλ αθαλζσδψλ 
απνθχζεσλ ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ζσξαθηθψλ ζπνλδχισλ, δελ  
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παξνπζηάδνπλ κηθξέο δηάζπαξηεο εξπζξέο λεζίδεο νζηίηε ηζηνχ (έλδεημε 
αξρφκελεο νζηέσζεο). 
 
     2/ Σν πξφζζην ηκήκα ηνπ πξψηνπ ζηεξληδίνπ 
θαιχπηεηαη απφ ρφλδξν θαηά ην έλα ηέηαξην ηνπο επηθάλεηάο ηνπ, ελψ ν 
ρφλδξνο κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ζηεξληδίσλ κφιηο είλαη νξαηφο. 
 
     3/ Μεηαμχ ησλ αθαλζσδψλ απνθχζεσλ ησλ 
ζπνλδχισλ ηνπ ηεξνχ νζηνχ παξακέλεη νξαηφο ρφλδξνο. 
 
     4/ Ζ εβντζρηαθή ζχκθπζε (ηνκή) απνηειείηαη 
απφ ρφλδξν θαηά ηα δχν ηξίηα ηνπο.  
 
    (β) Γηάπιαζε – βαζκφο πάρπλζεο ηνπ ζθαγίνπ:  
Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ βννεηδψλ ζε εκπνξηθέο θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ηνπο 
Καλνληζκνχο 1026/91/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ησλ 
κπψλ) θαη 2930/81/ΔΟΚ (θαηεγνξία ζθαγίνπ κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ιηπψδνπο ηζηνχ)  ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο:   
 

Καηεγνξία ζθαγίνπ ζχκθσλα 
κε ηε δηάπιαζή ηνπ 

(1026/91/ΔΟΚ) 
Περηγραθή 

«S» Αλψηεξε 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή (παξαηεξείηαη 
δηπινγινπηηζκφο) 

«E» Δμαίξεηε 
Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θπξηέο, έσο 

πνιχ θπξηέο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη εμαηξεηηθή 

«U» Πνιχ θαιή 
 

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θακπχιεο ζην 
ζχλνιφ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πνιχ θαιή 

«R» Καιή 
 

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο ζην 
ζχλνιφ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη θαιή 

«O»  Αξθεηά θαιή 
 

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη επζείεο, έσο 
θνίιεο. Ζ κπτθή αλάπηπμε είλαη κέηξηα 

«P»  Μέηξηα 
 

Οη πιάγηεο φςεηο ηνπ ζθαγίνπ είλαη θνίιεο, έσο πνιχ 
θνίιεο. Ζ αλάπηπμε ησλ κπψλ είλαη πεξηνξηζκέλε 

 

Καηεγνξία ζθαγίνπ ζχκθσλα 
κε ηελ θαηάζηαζε πάρπλζεο 

(2930/81/ΔΟΚ) 
Περηγραθή 

«1»  Πνιχ κηθξή 
Υσξίο ιίπνο ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζσξαθηθήο 
θνηιφηεηαο 
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«2»  Μηθξή 
ην εζσηεξηθφ ηνπο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη ζαθψο 

«3»   Μέζε 
 

ην εζσηεξηθφ ηνπο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δηαθξίλεηαη αθφκε 

«4»  Μεγάιε (Παρχ) 
 

Οη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ κεξνχ πξνεμέρνπλ. 
ην εζσηεξηθφ ηνπο ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο 
κεηαμχ ησλ πιεπξψλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 
δηεζεκέλνο ιίπνπο 

«5»  Πνιχ Μεγάιε (Πνιχ 
Παρχ) 

 

Ο κεξφο θαιχπηεηαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ιίπνο 
θαηά ηξφπν ψζηε νη επηκήθεηο ιηπνζηνηβάδεο ηνπ 
είλαη ειάρηζηα εκθαλείο. ην εζσηεξηθφ ηνπο 
ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο ν κπο κεηαμχ ησλ πιεπξψλ 
είλαη ιίπνπο 

 
    (γ) χκθσλα κε ηνπο απαηηήζεηο ηνπο Τπεξεζίαο 
απνδεθηέο θαηεγνξίεο ζθαγίνπ βννεηδψλ απνηεινχλ απηέο κέρξη ηνπο ειηθίαο 
ησλ 2 εηψλ (Μφζρνο), νη S, E, U ζε φηη αθνξά ζηε δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ θαη 
νη 1, 2, 3 ζε φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ. 
 
   (4) Δπηηρεπόκελα Σεκάτηα Κρέαηος 
 
    (α) Ζ πξνκήζεηα απφ ηνπο Μνλάδεο άιισλ ηεκαρίσλ 
λσπνχ θξέαηνο (π.ρ. ηξάρεινο, ζηεζνπιεπξέο  θιπ.), πιελ ησλ 
θαζνξηδφκελσλ ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ, δελ  
πξνβιέπεηαη. 
 
    (β) Καη’ εμαίξεζε θαη ζε φηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
λσπνχ θξέαηνο απφ ηε ΛΑΦ Ξάλζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκεζείαο 
φπνηνπ άιινπ ηεκαρίνπ λσπνχ θξέαηνο ΜΟΥΟΤ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ. 
 
  β. Υοηρηλό Κρέας 
 
   (1) θάγηο τοίροσ: Ωο ζθάγην ρνίξνπ ραξαθηεξίδεηαη ην 
ζψκα ηνπ ζθαγίνπ ρνίξνπ κεηά ηελ αθαίκαμε θαη ηνλ εθζπιαρληζκφ, 
νιφθιεξν ή δηαηξεκέλν ζε εκηκφξηα, ρσξίο ηε γιψζζα, ηνπο ηξίρεο, ηνπο 
νπιέο, ηα γελλεηηθά φξγαλα, ην πεξηλεθξηθφ ιίπνο, ηνπο λεθξνχο θαη ην 
δηάθξαγκα (Καλνληζκφο 3513/93/ΔΚ). 
 
   (2) Υαραθηερηζηηθά Κρέαηος 
 
    (α) Σν θξέαο λα πξνέξρεηαη απφ δψα βάξνπο φρη 
κεγαιχηεξνπ ησλ 90 – 110 θηιψλ (βάξνο δσληαλνχ δψνπ). Σν ζθάγην πξέπεη 
λα είλαη γδαξηνχ ηχπνπ. 
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    (β) Σν ρξψκα ηνπ θξέαηνο πξέπεη λα είλαη ιεπθφθαην 
έσο  ξνδφρξνπλ θαη ζπλεθηηθφ. 
 
    (γ) Σν εμσηεξηθφ ιίπνο λα είλαη ιεπθφ ή θαηφιεπθν θαη 
λα έρεη γεληθά νκνηφκνξθε θαηαλνκή επί ηνπο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ 
ζθαγίνπ.  
 
    (δ) Σν καξκαξσηφ ηνπ θξέαηνο, δειαδή ην ιίπνο πνπ 
απαληά αλάκεζα ηνπο κπτθέο ίλεο, δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο. 
 
   (3) Ποηόηεηα Κρέαηος 
 
    (α) Ζ θαηάηαμε ησλ ζθαγίσλ ρνίξσλ ζε εκπνξηθέο 
θιάζεηο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ Καλνληζκνχο 3220/84/ΔΟΚ θαη  3513/93/ΔΚ 
ζχκθσλα κε ηελ εθαηνζηηαία πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε άπαρν θξέαο ηνπο 
παξαθάησ: 
 

Καηεγνξία % περηεθηηθόηεηα ηοσ ζώκαηος ζε 

κπτθή κάδα (θαηά βάξνο) 

«E»    Δμαίξεηε 55 θαη περηζζόηερο 

«U»    Πνιχ θαιή 50 θαη κέρξη θάησ απφ 55 

«R»    Καιή 45 θαη κέρξη θάησ απφ 50 

«O»    Αξθεηά θαιή 40 θαη κέρξη θάησ απφ 45 

«P»    Μέηξηα θάησ απφ 40 

 
    (β) χκθσλα κε ηνπο απαηηήζεηο ηνπο Τπεξεζίαο 
απνδεθηέο θαηεγνξίεο ζθαγίνπ ρνίξνπ απνηεινχλ νη E, U, R ζε φηη αθνξά ζηε 
δηάπιαζε ηνπ ζθαγίνπ.  
 
   (3) Δπηηρεπόκελα Σεκάτηα Κρέαηος 
 
    (α) Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα ηνπο Μνλάδεο 
ηεκαρίσλ λσπνχ θξέαηνο πιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζηελ Πξνζζήθε 1 ησλ 
εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ. 
 
    (β) Καη’ εμαίξεζε θαη ζε φηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
λσπνχ θξέαηνο απφ ηε ΛΑΦ Ξάλζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο 
φπνηνπ άιινπ ηεκαρίνπ λσπνχ θξέαηνο ΥΟΗΡΟΤ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ 
ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ. 
 
  γ. Κηκάς Μόζτοσ – Υοίροσ 
 
   (1) Ζ Παξαζθεπή κηηησηνχ (θηκά) απφ ηεκάρην λσπνχ 
θξέαηνο κφζρνπ ή ρνίξνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή (έδξα ή θξενπσιείν ΠΞ) ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαθάησ: 
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    (α) Ο θηκάο λα παξαζθεπάδεηαη παξνπζία ηνπο 
επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο ελδηαθεξφκελεο Μνλάδνο 
θαη λα πξνέξρεηαη απφ ηεκάρην ηνπο θαηεγνξίαο θξεάησλ πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην άξζξν 13 ησλ εηδηθψλ φξσλ ζπκθσληψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
    (β) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε θηκά πνπ 
παξαζθεπάζζεθε ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ. 
 
    (γ) Ο θηκάο δελ επηβαξχλεηαη κε θακία πξφζζεηε 
δαπάλε θαη πσιείηαη ζηελ ηηκή, πνπ ηειηθά έρεη δηακνξθσζεί, ηνπο θαηεγνξίαο 
(θνκκαηηνχ) θξέαηνο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. 
 
    (δ) Ζ Παξαζθεπή θηκά κφζρνπ δένλ ηνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξηζηά απφ απηήλ ηνπ θηκά απφ ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν 
έρεη ζαθψο ρακειφηεξε ηηκή, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάκημή ηνπο. 
 
    (ε) Ο θηκάο πξνέξρεηαη πάληα απφ λσπφ θξέαο, ηνπο 
θαη νη ινηπέο θαηεγνξίεο θξεάησλ θαη ζα παξαζθεπάδεηαη απφ ηζφπνζεο 
πνζφηεηεο. 
 
    (ζη) Να ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε ησλ ΔΚ178/2002 θαη 
853/2004 ζε φηη αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα. 
 
  δ. οσβιάθη από Υοηρηλό Κρέας 
 
   (1) Περηγραθή 
 
    Παξαζθεπάδεηαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο ην νπνίν κε 
κνξθή ηεκαρηδίσλ ε θχβσλ πιεπξάο 2 cm πεξίπνπ θέξεηαη ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλν μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη). 
 
   (2) Βάρος 
 
    Βάξνο θαηά ηεκάρην θαη’ ειάρηζην 75 γξακκάξηα. 
 
   (3) Δθαηοζηηαία ζύλζεζε 
 
    (α) Μπτθφο ηζηφο ρνηξηλνχ θξέαηνο θαη’ ειάρηζην 80%. 
 
    (β) Ληπψδεο ηζηφο (νξαηφο ππφ κνξθή θχβσλ) θαηά 
κέγηζην 20%. 
 
   (4) Δηδηθοί Όροη – Απαγορεύζεης 
 
    (α) Σα πξντφληα ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
πξψηεο χιεο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Κ. Σ. Π. 
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    (β) Παξαζθεπάδνληαη απφ λσπφ ρνηξηλφ θξέαο θαη 
θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε ζε μχιηλν ζηήξηγκα (θαιακάθη) πνπ έρεη ππνζηεί 
εηδηθή θαηεξγαζία (πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα). 
 
    (γ) Σα πξντφληα δηαθηλνχληαη κε θαηάιιεια νρήκαηα 
απηνδχλακνπ ςχμεο αλεμαξηήησο επνρήο έηνπο, ζε ζεξκνθξαζία φρη αλψηεξε 
ησλ +3ν C. πληεξνχληαη ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηνχ 
ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 
 
    (δ) πζθεπαζία ηνπ πξντφληνο νκαδηθή ζε εηδηθνχο 
πεξηέθηεο (ιεθαλίδηα) πνπ θέξνπλ επέλδπζε απφ πνιπαηζπιέλην – πνιπακίδην 
ή πνιππξνππιέλην. Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ην πξντφλ απφ 
κνιχλζεηο – ξππάλζεηο εμσγελνχο πξνέιεπζεο θαη απφ αθπδάησζε. 
 
    (ε) Δπί ηνπο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη κε επθξίλεηα 
ην είδνο θξέαηνο, ε επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ν θσδηθφο ΔΔ ή ν 
αξηζκφοαδείαο ιεηηνπξγίαο ζθαγηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ηεκαρηζκνχ – θνπήο ηνπ θξέαηνο θαζψο θαη φηη επηπιένλ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΔΚ 13/2000. 
 
    (ζη) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε πξνηεγαληζκέλσλ 
πξντφλησλ. 
 
    (δ) Απαγνξεχεηαη ε ηερλεηή ρξψζε ηνπ πξντφληνο. 
 
  ε. Δξγαζηήξηα Παξαζθεπήο 
 
   (1) Σα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη : 
 
    (α) ην Π.Γ. 306/1980 (ΦΔΚ 86/η.α’/14.4.80) «Πεξί 
ηεκαρηζκνχ λσπνχ θξέαηνο θαη ειέγρνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεκαρηζκνχ, 
απνζηεψζεσο θαη παξαζθεπήο κηηησηνχ».  
 
    (β) ην Π.Γ. 1189/1981 (ΦΔΚ 297/η.α’/08.10.81) «Πεξί 
φξσλ ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ θαη 
θπθινθνξίαο απηψλ». 
 
    (γ) Σνπο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο θαη ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ 
ηνπο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Τ.Γ. 8577/83 (ΦΔΚ 526/η.β’/24.09.83). 
 
    (γ) ηνλ Κ 422-10 ζε φηη αθνξά ζην θχιιν 
επηζεσξήζεσο βηνκεραληψλ – βηνηερληψλ παξαζθεπήο ηξνθίκσλ. 
 
   (2) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ πγεηνλνκηθνχ 
ειέγρνπ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ησλ  
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εξγαζηεξίσλ παξαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο 
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ. 
 
   (3) Σνπο νη ζπζθεπαζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 
δηαηάμεηο ηνπ ΚΣΠ, άξζξα 21, 22, θαη 24. ε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ πιηθψλ 
ζπζθεπαζίαο ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίδεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, 
πηζηνπνηεηηθφ ζην νπνίν λα θαίλεηαη φηη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ. 
 
   (4) Δργαζηερηαθές ηαζερές 
 
    (α) Μηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο λσπνχ πξντφληνο, 
ηνπο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ΔΚ 2073/2005. 
  
    (β) Υεκηθέο – Ηζηνινγηθέο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία  
 
  ζη. θάγηα – Κοηόποσιωλ 
 
   (1) Ωο λσπά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζθάγηα πνπιεξηθψλ, ηα 
νπνία δελ έρνπλ ππνζηεί θακία άιιε επεμεξγαζία κε ζθνπφ ηε  ζπληήξεζή 
ηνπο, πιελ ηνπο δηαηήξεζήο ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ςχμεο (0 – 4ν C). 
 
   (2) Σα λσπά ζθάγηα πνπιεξηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ε 
Τπεξεζία δηαθξίλνληαη: 
 
    (α) Σχπνπ 70%: Δίλαη απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, 
άθξα απφ ηνλ ηαξζφ θαη θάησ, ηξαρεία, νηζνθάγν, έληεξα, γελλεηηθά φξγαλα 
αδέλεο πξσθηνχ, ρνιεδφρν θχζηε θαη πλεχκνλεο. Φέξνπλ εληφο  ηνπο 
θνηιηαθήο θνηιφηεηαο, πεξηηπιηγκέλα, ηελ θαξδηά, ην ήπαξ, ηνλ ηξάρειν θαη 
ηνλ κπψδε ζηφκαρν. 
 
    (β) Σχπνπ 65%: Σνπο παξαπάλσ αιιά θέξνπλ ζηελ 
θνηιηαθή θνηιφηεηα κφλν ηνλ απνθνπέληα ηξάρειν. 
 
   (3) Σα ζθάγηα θνηφπνπισλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 
πηελά απφιπηα πγηή θξενπαξαγσγψλ θπιψλ θαη ησλ δχν θχισλ, θαιά 
αλεπηπγκέλα, ειηθίαο κέρξη 3 κελψλ (Broilers). 
 
   (4) Σα πηελά ποσ προορίδοληαη γηα ζθαγή πρέπεη λα 
κελ έτοσλ: 
 
    (α) Τπνβιεζεί ζε παξεληεξηθή νξκνλνζεξαπεία θαη λα 
κελ έρνπλ δηαηξαθεί κε νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νηζηξνγφλα ή ηνπο νξκφλεο κε 
παξφκνηα δξάζε ή γεληθά κε νπζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ βιαπηηθή επίδξαζε 
ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. 
 
 

ΑΔΑ: 6Ο5Π6-0Ο6





Β-3-10 
 
 
 
    (β) Γηαηξαθεί κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ 
απαγνξεπκέλεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο (π.ρ. αληηβηνηηθά) ή ηνπο νπζίεο. Δθφζνλ 
έρνπλ ρνξεγεζεί επηηξεπφκελεο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο νπζίεο, πξέπεη λα έρνπλ 
ηεξεζεί νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ρξφλνη αλακνλήο πξηλ ηε ζθαγή, ηνπο 
απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηνπο άδεηεο θπθινθνξίαο ηνπο θάζε νπζίαο. 
 
    (γ) Τπνζηεί νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ή επεμεξγαζία 
κε ηνλίδνπζεο ή ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο ή επίδξαζε ιεπθαληηθψλ νπζηψλ πνπ 
δίδνπλ ηερλεηφ ρξσκαηηζκφ ή γεχζε. Σνπο λα κελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία 
κε ρξσζηηθέο, θπζηθέο ή ηερλεηέο. 
 
    (δ) Τπνζηεί επεμεξγαζία κε αληηβηνηηθά ή κε 
ζπληεξεηηθέο ή ηξπθεξνπνηεηηθέο νπζίεο. 
 
   (5) Σα ζθάγηα πνπιεξηθψλ λα πξνέξρνληαη απφ εγθεθξηκέλν 
ζθαγείν ην νπνίν ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 6 θαη 8 ηνπο νδεγίαο 71/118/ΔΔ θαη ην νπνίν έρεη αξηζκφ έγθξηζεο ζηνλ 
θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηνπο Τπεξεζίαο Κηεληαηξηθήο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Ζ δε ζθαγή θαη επεμεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη θάησ 
απφ άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
 
   (6) Σα ζθάγηα πξέπεη λα είλαη Α’ πνηφηεηαο, ηνπο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 411/1976 θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 
 
    (α) Ζ ζάξθα λα είλαη ηξπθεξή, ην δέξκα απαιφ, ιείν 
θαη εχθνια πηπζζφκελν, ην ζηέξλν ρνλδξψδεο εχθακπην ζε φιε ηνπ ηελ 
έθηαζε. Σν ιίπνο λα κελ είλαη άθζνλν λα εκθαλίδεη ρξψκα ιεπθφ ή ειαθξά 
ππνθίηξηλν, ρσξίο θαηλφκελα ηάγγηζεο. 
 
    (β) Να κελ παξνπζηάδνπλ αλψκαιν ρξψκα ή νζκή θαη 
απνθιίζεηο απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο καθξνζθνπηθνχο θαη νξγαλνιεπηηθνχο 
ηνπο ραξαθηήξεο. 
 
    (γ) Ο ρξφλνο ζπληήξεζήο ηνπο απφ ηελ ζθαγή κέρξη 
ηελ παξαιαβή ηνπο ζηελ Τπεξεζία λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) εκέξεο. 
 
    (δ) Να ζπληεξνχληαη κέζα ζε ςπθηηθνχο ρψξνπο 
ζεξκνθξαζίαο 0 – 4 νC, ν δε ζπλνιηθφο ρξφλνο ζπληήξεζεο ηνπο απφ ζθαγή 
κέρξη  ηελ θαηαλάισζε λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) εκέξεο. 
 
   (7) ε θάζε ζθάγην ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ 
πιαθίδην επθξηλψο ηα παξαθάησ: 
 
    (α) H πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ ζθαγίνπ (Καηεγνξία Α) 
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    (β) Ζ ζθξαγίδα θαηαιιειφηεηαο γηα θαηαλάισζε 
 
    (γ) Ο θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ζθαγείνπ 
 
    (δ) Ζ εκεξνκελία ζθαγήο θαη 
 
    (ε) Ζ επσλπκία θαη ε έδξα ηνπο επηρείξεζεο. 
 
   (8) Όια ηα ζθάγηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 
θαηαιιειφηεηαο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. 
 
   (9) Σα κέζα ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζηνλ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
   (10) Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά λσπφηεηαο ησλ ζθαγίσλ 
πνπιεξηθψλ είλαη ηα παξαθάησ: 
 
    (α) Σξαχκα ζθαγήο: Να θέξεη λσπέο αηκνξξαγηθέο 
δηεζήζεηο. Σν αίκα λα είλαη άνζκν, φρη πεγκέλν θαη εξπζξνχ ρξψκαηνο. 
 
    (β) Μπτθέο κάδεο: ην ζηήζνο λα είλαη ιεπθέο. Να κελ 
ππάξρνπλ αηκαηψκαηα. 
 
    (γ) Γέξκα: ηηιπλφ, ρσξίο νζκή 
 
    (δ) Οζκή θνηιηαθήο θνηιφηεηαο: Να κελ είλαη 
δπζάξεζηε. 
 
    (ε) Άθξα: Να είλαη πγξά θαη λα θάκπηνληαη εχθνια. 
 
   (11) Σα ζθάγηα λσπψλ θνηφπνπισλ λα είλαη ειηθίαο κέρξη 
ηξηψλ (3) κελψλ θαη λα έρνπλ βάξνο απφ 1.200  κέρξη 1.500 γξακκάξηα. 
 
 3. ΓΔΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 
ΠΟΤΛΔΡΙΚΧΝ 
 
  α. Δηζαγωγή 
 
   Ωο θαηεςπγκέλα ζεσξνχληαη ηα ζθάγηα πνπιεξηθψλ ηα νπνία 
θαηαςχρνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηελ εκεξνκελία ζθαγήο ηνπο (ην 
ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 24 ψξεο) θαη ζπληεξνχληαη 
ζπλερψο ζε ζεξκνθξαζία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο –180 C, θαηάιιεια 
ζπζθεπαζκέλα (Β.Γ. 497/1972) 
 
 
  β. Γεληθά θαη Δηδηθά Υαραθηερηζηηθά 
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   (1) Σα ζθάγηα θαηεςπγκέλσλ πνπιεξηθψλ πνπ ζα 
πξνκεζεχεηαη ε Τπεξεζία, πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πηελά απφιπηα πγηή, 
θπιψλ  θξενπαξαγσγψλ θαη ησλ δχν γελψλ, θαιά αλαπηπγκέλα, ειηθίαο 
κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ.   
   
   (2) Πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 65%, δειαδή λα έρνπλ ππνζηεί 
απεληέξσζε, απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, άθξα απφ ηαξζφ θαη θάησ, ηξαρεία, 
νηζνθάγν, έληεξα, γελλεηηθά φξγαλα, αδέλεο ακάξαο, ρνιεδφρν θχζηε, 
πλεχκνλεο, θαξδηά, ζηνκάρη, ζπιήλα, ζπθψηη. Μέζα ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα 
λα έρεη κφλν ηνλ απνθνπέληα ηξάρειν. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηφ 
λα βξεζνχλ πηελά ηχπνπ 65%, ηφηε ε Τπεξεζία πξνκεζεχεηαη ηχπνπ 70% ηα 
νπνία θέξνπλ κέζα ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα εθηφο απφ ηνλ απνθνπέληα 
ηξάρειν θαη ην ήπαξ, ηελ θαξδηά θαη ηνλ κπψδε ζηφκαρν θαιψο 
ζπζθεπαζκέλα ζε αδηάβξνρε πιαζηηθή χιε.  
 
   (3) ε φηη αθνξά ζηα πηελά πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή 
ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν ζη(4) ηνπο ελφηεηαο ησλ 
λσπψλ ζθαγίσλ ηλδνξληζίσλ – θνηφπνπισλ. 
 
   (4) Σα ζθάγηα λα έρνπλ βάξνο 1200 – 1500 γξακκάξηα. 
 
   (5) Να θέξνληαη ζε αηνκηθή, ππφ θελφ, ζπζθεπαζία απφ 
πιαζηηθή χιε θαηάιιειε γηα ηξφθηκα ε νπνία επηπιένλ πξέπεη λα είλαη θαη 
δηαθαλήο ψζηε λα δηελεξγείηαη απξφζθνπηα ν καθξνζθνπηθφο – πνηνηηθφο 
έιεγρνο ηνπ εθνδίνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ εθνδίνπ. 
 
   (6) Να είλαη θαηεγνξίαο Α (class A) ζχκθσλα κε ην Άξζξν  
6 ηνπ Καλνληζκνχ 1538/91/ΔΟΚ. Σν ζηνηρείν απηφ πξέπεη λα θέξεηαη 
αλεμίηεια επί ηνπο αηνκηθήο ζπζθεπαζίαο  ηνπο ηνπο ηνπο θαη ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ζηελ επσλπκία ηνπο επηρείξεζεο παξαγσγήο, ζηε ρψξα 
πξνειεχζεσο, ηνπο εκεξνκελίεο παξαγσγήο θαη  ιήςεο, ζηνλ ηχπν ηνπ 
πνπιεξηθνχ (65 ή 70%). 
 
   (7) Να κελ εκθαλίδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο θπζηνινγηθνχο 
καθξνζθνπηθνχο ηνπο ραξαθηήξεο εμαηηίαο απφςπμεο θαη επαλαθαηάςπμεο, 
επηθαλεηαθήο ή ελ ησ βάζεη ζήςεο, επξσηίαζεο, αθπδάησζεο, εγθαχκαηνο 
θαηαςχμεσο, ηάγγηζεο επηθαλεηαθνχ ιίπνπο, ακαχξσζεο νζηψλ. 
 
   (8)  Ζ πνζφηεηα ησλ νξναηκαηεξψλ πγξψλ λα κελ 
ππεξβαίλεη ην 5,2%. 
 
   (9) Να ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο: 
 
    (α) Απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο, ζχκθσλα κε 
ηερληθή πξνδηαγξαθή ΓΔ/ΓΔΜ. 
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    (β) Απφ πηζηνπνηεηηθφ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ 
ζθαγή θαη θαηάςπμε. 
  
 
  γ. Έιεγτος 
 
   (1) Μαθξνζθνπηθφο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο (εηδηθά  
γηα ην θξέαο εγρψξηα πξνέιεπζεο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά επί ησλ 
ηεηαξηεκνξίσλ ηνπιάρηζηνλ θαη επί ησλ ηηκνινγίσλ αγνξάο. Δθφζνλ δε 
ζπληξέρνπλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο ην θξέαο ζα ζεσξείηαη εηζαγφκελν). 
 

(2) Οη κηθξνβηνινγηθέο – ρεκηθέο εμεηάζεηο ζα 
δηελεξγνχληαη ζην Γ’ ΚΝΟ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 
ηερληθή πξνδηαγξαθή ΓΔ/ΓΔΜ πνπ αθνξνχλ ζην θαηεςπγκέλν θνηφπνπιν. 
 

 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηψηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθφιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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(Τπφδεηγκα) 

ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ – ΚΦ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖ ΦΡΟΤΡΧΝ  ΚΟΕΑΝΖ, ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 

ΚΑΣΟΡΗΑ-ΑΡΓΟΤ ΟΡΔΣΗΚΟΤ,ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ-ΦΛΧΡΗΝΑ  
ΤΠ' ΑΡΗΘΜ.    1 / 2020 

 
 ηελ ……………….., ζήκεξα ηελ ……………… εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο….……θαη ψξα  ……….. νη ππνγξάθνληεο: 
 
 ……………………………. Γληεο ηεο 9 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν ΔΓ, σο 
εθπξφζσπνο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο εμνπζηνδνηήζεθε κε ηελ 
Φ. ………………………………………………………….. 
 
 β. ………………………………τοσ ……………………, ΑΓΣ 
………………, θάηνηθνο ………………., δηεχζπλζε .΄……………………., ηει. 
………………………., λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
………………………………………..κε δηαθξηηηθφ ηίηιν: 
……………………………………………  πνπ αλαδείρζεθε  
 
  (1) Πξνκεζεπηήο ηνπ . Π. Κοδάλες-Καστορηάς-Φιώρηλας, γηα 
τελ προκήζεηα λωπώλ – ΚΦ ποσιερηθώλ πξνο θάιπςε αλαγθψλ ησλ 
Μνλάδσλ Φξνπξάο Κνδάλεο-Καζηνξηάο-Φιψξηλαο-Γξεβελψλ-Αξγνπο 
Οξεζηηθνχ-Ακπληαίνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
 1.  Ζ ζχκβαζε είλαη δηάξθεηαο ελφο έηνπο, αξρίδεη ηελ 01 
Φεβροσαρίοσ 2020 θαη ιήγεη ηελ 19 Φεβροσαρίοσ 2021, κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζεο:  
 
  α.  Δλφο (1) εμακήλνπ κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη εθπηψζεηο,  
κνλνκεξψο κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 9εο Μ/Π ΣΑΞΠΕ θαη  
 
  β.  Δλφο (1) εμακήλνπ επηπιένλ, κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη 
εθπηψζεηο, χζηεξα απφ θνηλή έγγξαθε απνδνρή θαη ησλ δχν κεξψλ 
(Σαμηαξρίαο θαη αλαδφρνπ/σλ). 
 
 2. Παξάιιεια κε ην δηθαίσκα παξάηαζεο ε Σαμηαξρία, έρεη ην 
δηθαίσκα, ρσξίο απηφ λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ιφγνο ππέξ ηνπ 
πξνκεζεπηή, θαηάξγεζεο ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο ηεο παξάηαζεο, κεξηθψο ή 
νιηθψο (1 έσο 2 εμάκελα) θαη λα πξνβεί ζε λέν δηαγσληζκφ πξνο αλάδεημε 
λένπ αλαδφρνπ, γηα ην κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ρξφλν (ην πξψην έηνο) θαη 

 9ε Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
 «ΑΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΖ» 

 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
 27 Γεθ 19 
ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»   
ΣΖ ΓΓΖ Φ.600.163/15/51681/.3869  
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ζε απνηπρία ηνχηνπ λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο έλαληη ηνπ παιαηνχ 
αλαδφρνπ πξνο παξάηαζε, ηνπ ηειεπηαίνπ ππνρξεσκέλνπ πιήξσο ζηελ 
εθπιήξσζε θαηά ηελ παξάηαζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

Β-3-2 
 
 3. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αλαδφρνπο (εάλ ν 
δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο) δελ απνδέρεηαη ηελ 
παξάηαζε, ηφηε ε Σαμηαξρία εθφζνλ θξίλεη φηη ε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη 
ζπκθέξνπζα, έρεη ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ηελ παξάηαζε κφλν γηα φζνπο εθ 
ησλ αλαδφρσλ ηελ απνδέρνληαη θαη λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ 
ππνινίπσλ εηδψλ, κε ηελ ίδηα φκσο ηηκή, είηε ζηνπο ππφινηπνπο κεηνδφηεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, είηε ζε ηξίηνπο κε απ’ επζείαο αλάζεζε. 
 
 4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνκάησο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο 
ηνπ Πξαηεξίνπ Κνδάλεο. 
  
 

ΆΡΘΡΟ 2Ο 
ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

 
  Ο πξνκεζεπηήο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηέζεζε ζηελ 
9ε Μ/Π ΣΑΞΠΕ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
 

  α.  Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ………, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ θαη αθεηέξνπ 
φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο (εκ. Έθδνζεο …./…./2019). 
 
  β. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο …./…./2019 απφ 
ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ ……………….., απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε 
κεδεληθή πνηληθή θαηάζηαζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 576 ηνπ Κ.Π.Γ.. 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ ……………, έθδνζεο 
…./…./2017, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο θαη επίζεο δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θαηάζηαζε 
πηψρεπζεο. 
 
  δ. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε εκ. Έθδνζεο 
…./…./2017. 
 
  ε. Βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε εκ. Έθδνζεο 
…./…./2017 απφ ηνλ ΟΑΔΔ θαη απφ ην ΗΚΑ. 
 
  ζη. Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ Φπζηθνχ 
Πξνζψπνπ Δπηηεδεπκαηία, εκ. έθδνζεο …./…./2017/….. ΓΟΤ …………..  
 
  δ. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ηεο  ……………., κε αξηζκφ …………….., εκεξνκελίαο εθδφζεψο 
ηεο …./…./2019, χςνπο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (1.500,00 €) θαη ανξίζηνπ 
εκεξνκελίαο ιήμεο (ηξνπνπνηείηαη αλάινγα). 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 
 

1. Οη πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε:  
 
  α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, πιηθά ζπζθεπαζίαο 
(ραξηνθηβψηηα, ηειάξα θιπ) θαη ινηπά έμνδα, κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ φπνπ ηνπ δεηεζεί.  
 
  β. Κξαηήζεηο – εθπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε αιιά θαη ζε άιιεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 
 
  γ. Παξαθξάηεζε ππέξ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4 % 
ζηελ θαζαξή αμία ησλ πξντφλησλ (φπσο νξίδεη ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94). 
 
  δ. Σν θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
(καθξνζθνπηθέο, κηθξνβηνινγηθέο, ρεκηθέο θα) ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα ηνπ 
ηξαηνχ Ξεξάο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα ιεθζνχλ. 
 
  ε. Σν αλάινγν ραξηφζεκν ηηκνινγίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ ίδην, ζχκθσλα κε φζα έρνπλ 
θαλνληζηεί. 
 
  ζη. Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ 
Σακείσλ, πνζνζηνχ 4,096 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ πξντφλησλ, ην νπνίν 
ζα παξαθξαηείηαη απφ ην ηηκνιφγην κφλν ζε πεξίπησζε απεπζείαο αγνξάο 
απφ ηηο Μνλάδεο θαη κφλν θαηφπηλ δηαηαγήο ηεο Σαμηαξρίαο. 
 
 2. Πξνκήζεηα Μνλάδσλ 
 
  α. Οη Μνλάδεο ζα παξαιακβάλνπλ ηα εκπνξεχκαηα απφ ην 
Π Κνδάλεο ππνρξεσηηθά παξνπζία ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ ηνπ 
Πξαηεξίνπ, ηνπ Αμθνχ Κηεληάηξνπ θαη θαηφπηλ ηα θξέαηα ζα κεηαθέξνληαη κε 
θαηάιιεια ςπγεία ε ζηηο έδξεο απηψλ. Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ηηο παξαγγειίεο 
ζην Π Κνδάλεο, ε νπνία ζα ελεκεξψλεη ηνλ πξνκεζεπηή γηα λα ηηο εθηειέζεη 
κέζα ζε 24 ψξεο, παξαδίδνληαο ηα είδε ηεο παξαγγειίαο απφ 08:00 κέρξη 
13:00. 
  β. ε πεξίπησζε απφξξηςεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Παξαιαβψλ, φισλ ή κέξνπο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα κε αληίζηνηρε. 
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  γ. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ Π, 
ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή αγνξάο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Ζ 
εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Γηαρεηξηζηή  
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Υξεκαηηθνχ ηνπ Πξαηεξίνπ. ην ηηκνιφγην ζα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εθδνζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο Μνλάδαο . 
 
  δ. Δάλ απαηηεζεί, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Σαμηαξρίαο, ε 
απεπζείαο αγνξά απφ ηηο Μνλάδεο, ζα δηελεξγείηαη θξάηεζε πνζνζηνχ 
4,096% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ πξντφλησλ ζην ηηκνιφγην αγνξάο. 
 
 4. Ζ Τπεξεζία νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα κέηξα πνπ 
ηπρφλ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή γηα απμήζεηο ησλ θάζε θχζεο 
δαπαλψλ (θφξσλ, ηειψλ θιπ.) θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη 
νπνηαδήπνηε επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο, ηηκήο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο 
ησλ εηδψλ.  
 
 5. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ (ηξνπνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο) 
δελ γίλεηαη δεθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
 
 6. Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηε δηελέξγεηα επηπιένλ 
θξαηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ  ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ελδέρεηαη λα 
ζεζπηζηνχλ. 
  

ΆΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ - ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 
 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηηο Μνλάδεο ζα γίλεηαη ζηελ έδξα ηνπ 
Π, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα δνζνιεςηψλ θαη ην σξάξην  ηνπ Π Κνδάλεο. 
 
  α. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο εκέξεο παξάδνζεο είλαη 
αξγία, ηφηε ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε 
εκέξα. Οη παξαγγειίεο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα δίδνληαη 48 ψξεο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο. Ζ κεηαθνξά ησλ εηδψλ απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε Μνλάδα. 
 
  β. Δίλαη δπλαηφλ ε επηινγή ησλ εηδψλ λα γίλεηαη απφ ηε 
Μνλάδα ζηελ έδξα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε κεηαθνξά ησλ εηδψλ απφ ηνλ απηφλ 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ ππνπαξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
 2. Οη αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ζα γλσζηνπνηνχληαη έγγξαθα πξνο ην 
Π Κνδάλεο θαη ζε θάζε αγνξά ζα παξαδίδεηαη δειηίν αλαγθψλ γηα ηελ 
επφκελε αγνξά. Όιεο νη πνζφηεηεο ζα δπγίδνληαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο 
παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ηνπ εθπξνζψπνπ 
ησλ Μνλάδσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είηε ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα ηνπνζεηήζεη 
ζην ρψξν παξαιαβήο, δηθή ηνπ δπγαξηά πνπ ζα έρεη ειεγρζεί γηα ηελ αθξίβεηά 
ηεο απφ ηελ αξκφδηα αγνξαλνκηθή αξρή (ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη 
ειεγκέλε δπγαξηά ην Π Κνδάλεο).Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εθνδίσλ λα 
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αθαηξείηαη ην απφβαξν ησλ ζπζθεπαζηψλ (εάλ κεηαθέξνληαη ζπζθεπαζκέλα). 
Δπαλέιεγρνο ηεο παξαιεθζείζαο πνζφηεηαο είλαη επηηξεπηφο θαη ζηηο έδξεο 
ησλ Μνλάδσλ πνπ ζα κεηαθεξζνπλ ηα λσπά- Κ/Φ θξέαηα, θαηά ην ηειηθφ 
ζηάδην ησλ δνζνιεςηψλ.  
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 3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν πξνκεζεπηήο 
παξαιείςεη λα ρνξεγήζεη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ηα πξντφληα ή 
ρνξεγήζεη απηά κε θαζπζηέξεζε ή δελ έρεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα, ε Μνλάδα  
έρεη ην δηθαίσκα θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηηξνπή παξαιαβψλ, λα 
πξνβεί ζηελ αγνξά ησλ αληίζηνηρσλ  πξντφλησλ  απφ  ην  ειεχζεξν εκπφξην. 
Ζ ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη απηήο ηνπ 
ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε κε ηε 
αηηία απηή, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή  θαη  ζα  θαηαινγίδνληαη  ζε βάξνο 
ηνπ, κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 9εο Μ/Π ΣΑΞ θαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ 
παξαιαβήο ηεο επηηξνπήο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο ειιείςεηο 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα πξνζππνγξάθεη ππνρξεσηηθά ν πξνκεζεπηήο ή ν 
παξεπξηζθφκελνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 

 
 4. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

παξαθάησ: 
 
 α. Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη. ε 
πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζα επηβάιινληαη νη πνηληθέο 
ξήηξεο. 

 
β. Να κεηαθέξεη θαη λα εθθνξηψλεη ηα θξέαηα ζην ρψξν 

δηαλνκήο ή ζηηο έδξεο ησλ Μνλάδσλ κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά θαη πξνζσπηθφ 
θαη ε παξάδνζε λα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ. 
                 
 γ. Να κεηαθέξεη θαη λα παξαδίδεη ηα είδε ζηηο Μνλάδεο κε 
θαηάιιειν φρεκα, πνπ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη ζα δηαζέηεη ηηο 
αλάινγεο άδεηεο φπσο νη ζρεηηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνπλ, ην νπνίν λα 
εμαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε 
είδνπο ξχπαλζε, λα έρεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, αλάινγα κε ην είδνο 
πνπ κεηαθέξεη, θαη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 

5. ε πεξίπησζε πνπ ηα θξέαηα δελ είλαη ηεο πνηνηηθήο 
θαηάζηαζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, δελ ζα 
παξαιακβάλνληαη, ζα απνζχξνληαη ακέζσο απφ ην ρψξν δηαλνκήο θαη ζα 
αλαπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιια θαηάιιεια. 
 

6. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ αγνξά θάπνηνπ είδνπο δηαπηζησζεί 
κηθξή εθηξνπή απηνχ απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή, ε νπνία είλαη ηέηνηα πνπ 
δελ θαζηζηά ην είδνο αθαηάιιειν γηα θαηαλάισζε, ηφηε κπνξεί κε 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο λα εγθξηζεί απφ ηελ 
Σαμηαξρία ε κεξηθή ή νιηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο κε κεησκέλε ηηκή. 
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  7. ηα ηηκνιφγηα ζα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ήηνη ηελ  
θαηεγνξία, ηελ πξνέιεπζε σο θαη θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. ην  
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ηηκνιφγην, επίζεο, ζα αλαγξάθεηαη ε θαζαξή ηηκή, φπσο απηή έρεη 
ζπκθσλεζεί κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε γηα θάζε είδνο. 
 
  8. Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ γηα δηαπίζησζε ηεο ηηκήο αγνξάο, 
ηεο πνηφηεηαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ, θαηά ηηο παξαιαβέο. 
 
 9.  Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνκεζεχεη ηηο Μνλάδεο κε θξέαηα 
θαηά πξνηίκεζε εγρψξηαο πξνέιεπζεο. Λνηπά ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη 
ηελ πνηφηεηα ησλ ππφςε εθνδίσλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηα Γεληθά θαη Δηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ λσπψλ – Κ/Φ Κξεάησλ θαη ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΔ/ΓΔΜ κε βάζε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 
 10. ε θάζε παξάδνζε πνπιεξηθψλ ν πξνκεζεπηήο λα εθδίδεη 
ηξηπιφηππν δειηίν απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ ή φπσο αιιηψο ε 
θείκελε λνκνζεζία θαζνξίδεη. 
 
 11. Ζ Σαμρία κε ηα φξγαλά ηεο, ζα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ 
θξεαηηθψλ, θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ηα 
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ 
πγηεηλήο. 
 
 12. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή ή κε εξγαζηεξηαθή 
εμέηαζε ή κε πξαθηηθή δνθηκή. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ε δε αμία ησλ δεηγκάησλ βαξχλεη απηφλ. 
 
 13. ε πεξίπησζε πνπ πνζφηεηα πνπιεξηθψλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν ζεσξεζεί αθαηάιιειε, ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ρσξίο θακηά επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ε Σαμρία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα επηβάιεη θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
 14. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε 
ππαηηηφηεηά ηνπ) κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη 
απνξξηθζείζα πνζφηεηα πνπιεξηθψλ, ε Σαμρία έρεη ην δηθαίσκα λα 
πξνκεζεχεηαη ηα αλαγθαηνχληα είδε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, ή δε δηαθνξά 
ηηκήο ζα θαηαινγίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 9ε 
Μ/Π ΣΑΞ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 
 

 15. Ο πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη ην σξάξην θαη ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδφ ηνπ απφ ηα 
ζηξαηφπεδα. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ησλ 
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ζηξαηνπέδσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ 
πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηά γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 
εθδνζνχλ αλάινγα δειηία εηζφδνπ. Απηά ηα δειηία κε ην πέξαο ησλ  
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ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζηε Μνλάδα 
έθδνζήο ηνπο. 
  

17. Ζ πξνκήζεηα ηεο γαινπνχιαο Υξηζηνπγέλλσλ θαιχπηεηαη απφ 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθηφο αλ άιισο απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. Με 
απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί θαη δεχηεξε ηηκνιεςία 
γηα ηε γαινπνχια πξηλ ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ψζηε ηα θαηαζηήκαηα 
θαη νχπεξ Μάξθεη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζνπλ ηελ επηηξνπή γηα ηηο 
ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα παξαπάλσ είδε. 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΗ – ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 1. Ο πξνκεζεπηήο πξνζθφκηζε ζηελ Τπεξεζία λφκηκεο 
εμνπζηνδνηήζεηο ησλ νδεγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ, πνπ ζα παξαδίδνπλ ηα 
πξντφληα ζηηο Μνλάδεο ή απηψλ πνπ ηνλ εθπξνζσπνχλ λφκηκα, φηαλ απηφο 
απνπζηάδεη.  
 
 2. Οη λφκηκνη απηνί εθπξφζσπνη ηνπ πξνκεζεπηή, ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ιήςεο δεηγκάησλ απφ ηηο Μνλάδεο, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 
θαηαζηεκάησλ/ εξγαζηεξίσλ/βηνηερληψλ θαη νρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ. 
 
 3. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηνπ 
πξνκεζεπηή, λα αλαθέξεηαη εγθαίξσο ζηελ 9ε Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν ΔΓ/2 θαη ην Π.  
 

ΆΡΘΡΟ 6 
ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΔΗΓΧΝ 

 
 1. Ο έιεγρνο ησλ πξντφλησλ, βαζίδεηαη ζην ηξαηησηηθφ Καλνληζκφ 
422-10, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ζηε λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη 
ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηξνθίκσλ θαη θξεάησλ, θαζψο θαη ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνζζήθε 2. 
 
 2. Γηθαίσκα ειέγρνπ, έρνπλ νη ππεχζπλνη ζηξαηησηηθνί θηελίαηξνη πνπ 
νξίδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ 9ε Μ/Π ΣΑΞ, νη ηαηξνί ησλ Μνλάδσλ θαη 
ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 
 
 3. Υξφλνο θαη ζπρλφηεηα ειέγρσλ: 
 
  α. Πεξηνδηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζηα είδε 
πνπ πξνζθνκίδνληαη θάζε θνξά θαη θαηά ηελ θξίζε ησλ Μνλάδσλ. 
 
  β. Έθηαθηα θαη θαηά θαλφλα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, θαηά ηελ 
θξίζε ησλ πγεηνλνκηθψλ νξγάλσλ, ζηελ έδξα ηεο Μνλάδαο ή ζηα 

ΑΔΑ: 6Ο5Π6-0Ο6





εξγνζηάζηα/εξγαζηήξηα/θαηαζηήκαηα/ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ αλαδφρνπ. 
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  γ. Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ ζηε Μνλάδα, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ λνκίκνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
 
  δ. Ο αλάδνρνο, πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν 
δεηγκαηνιεςίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ θαζψο θαη ε ηδηφηεηά 
ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν. ην έληππν απηφ (θαη κφλν απηφ) 
δειψλεηαη ελππνγξάθσο απφ ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπν, ε επηζπκία ή φρη ηεο  
επηρείξεζεο γηα θαη’ έθεζε εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ηθαλφο 
αξηζκφο αληηδεηγκάησλ. 
 
  ε. Ζ παξαιήπηξηα Μνλάδα δχλαηαη λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεςίεο 
θαη ελ απνπζία ηνπ αλαδφρνπ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Βαζηθή 
πξνυπφζεζε είλαη φηη ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, έλα 
κέινο ηεο νπνίαο είλαη  θηελίαηξνο ή ν ηαηξφο ηεο Μνλάδαο. 
 
 4. Δίδε ειέγρσλ: 
 
  α. Μαθξνζθνπηθφο - Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο 
 
   Οη δηαπηζηνχκελεο καθξνζθνπηθά εθηξνπέο δίλνπλ ην δηθαίσκα 
ηεο απφξξηςεο θαη κε παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ ρσξίο λα απαηηείηαη 
ππνρξεσηηθά παξαπέξα εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε 
θαηεζηξακκέλε ζπζθεπαζία, πξντφλ ππφ ζχλζιηςε ή ζήςε, αλψκαιεο νζκέο 
ε γεχζεηο, απνπζία επηζεκάλζεσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ πξνκεζεπηή, εθηξνπέο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο θιπ. 
 
  β. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο 
 
   Γηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο πνηφηεηαο θαη 
ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζε πξντφληα ηα νπνία, 
καθξνζθνπηθά ηνπιάρηζηνλ, εκθαλίδνληαη θαλνληθά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 
γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ θαη ε 
απνζηνιή ηνπο ζηα αξκφδηα ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα.  
 
 5. Δίδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ: 
   
  α. Μηθξνβηνινγηθέο 
 
   ηνρεχνπλ ζηε δηαπίζησζε ηεο κηθξνβηνινγηθήο εηθφλαο ηνπ 
πξντφληνο ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε πνπ 
πξνβιέπεηαη. 
 
  β. Υεκηθέο 
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   Απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
πξντφληνο (ζηαζκηθή αλάιπζε, αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, 
δηαπίζησζε ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζηαζεξψλ θαη νξίσλ ησλ πξντφλησλ,  
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έιεγρνο κπθνηνμηλψλ ή θπηνθαξκάθσλ θιπ).  
    
 6. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ δείγκαηα: 
 
  α. Γηα κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο: πέληε (5) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
 
  β. Γηα ρεκηθέο εμεηάζεηο: πέληε (5) ηεκάρηα θαη’ ειάρηζην. 
   
 7. Σν θφζηνο ησλ ιακβαλφκελσλ δεηγκάησλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
 8. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα ή κε ησλ πξντφλησλ. 
Τπεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε 9ε Μ/Π 
ΣΑΞ. 
 
 9. Χο κηθξνβηνινγηθά, ρεκηθά, θξηηήξηα ιακβάλνληαη απηά πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί θάζε θνξά απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία, ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία θαη 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΣΠ. 
 
 10. Σν πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην εξγαζηήξην ηνπ 
πξνκεζεπηή πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θαηά πεξίπησζε 
δηαηάμεηο. 
 
 11. Καη' έθεζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο: 
 
  α. Όηαλ γίλεηαη δεηγκαηνιεςία ζε επαιινίσηα ηξφθηκα πξέπεη ζην 
πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο πνπ ζπληάζζεηαη, ν θάηνρνο ηνπ δείγκαηνο λα 
δειψλεη εγγξάθσο αλ επηζπκεί ε θαη' έθεζε εμέηαζε ηνπ δεπηέξνπ δείγκαηνο 
λα γίλεη παξνπζία λφκηκνπ επηζηεκνληθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ νπφηε 
αλαγξάθεηαη ζπγρξφλσο ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζή ηνπ ή αλ 
επηζπκεί λα γίλεη ε έθεζε ρσξίο ηελ παξνπζία ηδηψηε ρεκηθνχ ή φηη δελ 
επηζπκεί ηελ άζθεζε έθεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε ζην πξσηφθνιιν 
δεηγκαηνιεςίαο θακία δήισζε, ηφηε ν θχξηνο ηνπ είδνπο, απφ ηνλ νπνίν 
ειήθζε ην δείγκα, ή ν θάηνρφο ηνπ, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο άζθεζεο 
έθεζεο. 
 
  β. ε πεξίπησζε πνπ δείγκα ραξαθηεξηζηεί κε αζθαιέο θαη 
επηθίλδπλν γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ηφηε ε Σαμηαξρία, εθηφο απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε θπξψζεηο, ζα απνζηέιιεη θαη ζρεηηθφ 
έγγξαθν πξνο ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα 
ελεκέξσζε. 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ 
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 1. Ζ ηξαηησηηθή Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη 
αηθληδηαζηηθέο επηζεσξήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ – ρψξσλ απνζήθεπζεο ηνπ  
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πξνκεζεπηή, θαηά ηε δηάξθεηα ζηηο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, φπνηε θξίλεη απηή 
αλαγθαίν θαη κε επηηξνπή πνπ ζα νξίδεηαη θάζε θνξά γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
 2. Καηά ηελ επηζεψξεζε, ν πξνκεζεπηήο ή εμνπζηνδνηεκέλνο 
εθπξφζσπφο ηνπ, ζα ζπλνδεχεη ηελ επηηξνπή θαη ζα παξέρεη νπνηαδήπνηε 
πιεξνθνξία ή δηεπθφιπλζε ηνπ δεηεζεί απφ απηή, ζρεηηθά κε ζηηο πξψηεο 
χιεο, ηνλ εμνπιηζκφ, ηε κέζνδν παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ θιπ. 
 
 3. Καηά ηελ επηζεψξεζε, ε επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα 
παξαθνινπζήζεη ηελ παξαζθεπή – ζπζθεπαζία – δηαινγή ησλ πξντφλησλ θαη 
λα θάλεη απεπζείαο δεηγκαηνιεςία απφ ηα έηνηκα πξντφληα ή απφ ηηο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. 
 
 4. Σν θφζηνο ησλ δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, 
βαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, κε κεηξεηά ή κε επηηαγή 
(δίγξακκε) απεπζείαο απφ ηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ ηνπ Π, κε ηελ 
παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 
  α. Οη Μνλάδεο ζα παξαιακβάλνπλ ηα εκπνξεχκαηα φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, κε βάζε ηα δειηία απνζηνιήο πνπ 
ζα εθδίδνληαη, αλαιπηηθά θαηά είδνο απφ ηνλ αλάδνρν. 
 
  β. Ο αλάδνρνο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ Π, ηζφπνζν 
ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή αγνξάο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. ην ηηκνιφγην 
ζα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθδνζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ηεο 
νλνκαζίαο ηεο Μνλάδαο. 
 
  γ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
δηαρεηξηζηή ηνπ Π. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο ζα εθδίδεη ηηκνιφγην ζην φλνκα ηνπ . Π. Κνδάλεο, 
ηζφπνζν ζε πνζφηεηα θαη αμία κε ηηκή αγνξάο ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Ζ 
εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν Γηαρεηξηζηή 
Υξεκαηηθνχ ηνπ Πξαηεξίνπ. το τηκοιόγηο ζα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εθδνζέλησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη ηεο νλνκαζίαο ηεο Μνλάδαο. Δάλ 
απαηηεζεί, θαηφπηλ έγθξηζεο, ε απεπζείαο αγνξά απφ ηηο Μνλάδεο, ζα 
δηελεξγείηαη θξάηεζε πνζνζηνχ 4,096 % επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ 
πξντφλησλ ζην ηηκνιφγην αγνξάο. 
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 3. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα 
ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο (Ν.2238/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο. 
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 4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ 
θαη ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία ή φπσο αιιηψο 
θαζνξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα 
είδε ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή. 
 
  5. Γηα εμφθιεζε θάζε εθθαζαξηζκέλεο απαίηεζεο, απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε, απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα πνζφ πάλσ απφ 
ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500 €) θαη απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
γηα πνζφ πάλσ απφ ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000 €). ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
δηαθφπηεηαη ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 6. Ζ πιεξσκή δηέπεηαη απφ ηα θαζνξηδφκελα ζην ΠΓ166/2003 
(ΦΔΚ138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2003/35/ηεο 29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
 
 7. Σα πξντφληα πνπ ζα πξνζθέξεη λα είλαη ίδηα κε απηά πνπ 
πξνζθέξνληαη ζην εκπφξην. 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΚΤΡΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 
 1. ε πεξίπησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή  
νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε Σαμηαξρία επηβάιιεη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 
θπξψζεηο: 
 
  α. Έγγξαθε επίπιεμε. 
 
  β. Πξφζηηκν κέρξη 25% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ επηβνιή 
ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  γ. Πξφζηηκν κέρξη 50% ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ επηβνιή 
ηνπ θαη απνδίδεηαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ. 
 
  δ. Έθπησζε απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 
γεληθά απφ θάζε άιιν δηθαίσκα. 
 
  ε. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ. 
 
 2. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ 
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ζεηξά: 
  α. Απεπζείαο πιεξσκή απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηαρείξηζε 
Υξεκαηηθνχ ηνπ ΠΚ. 
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  β. Δίζπξαμε απφ ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηεο Τπεξεζίαο (αμία 
εκπνξεπκάησλ – παξαθξάηεζε ηνπ αληίηηκνπ ησλ ηηκνινγίσλ). 
 
  γ. Παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 
 3. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα δεκηά πνπ ζα πξνέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ 
αλαδφρνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 
 
 4. Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ, ε Σαμηαξρία κπνξεί λα 
αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα ζηνλ επφκελν κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε άιινλ 
πξνκεζεπηή, είηε κε δηαγσληζκφ, είηε ρσξίο δηαγσληζκφ θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ 
επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν γηα ην δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία θήξπμεο ηνπ ζαλ έθπησην κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 5. Μέρξη αλαθήξπμεο λένπ αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
πξνκεζεχεηαη πξντφληα ηεο ίδηαο πνηφηεηαο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ε 
δηαθνξά ηηκήο λα επηβαξχλεη ηνλ έθπησην αλάδνρν. 
 
 6. Ζ είζπξαμε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο ηηκήο γίλεηαη είηε απφ φζα 
ηπρφλ δηθαηνχηαη πξνο είζπξαμε, είηε απφ ηελ ηδηαηηέξα ηνπ πεξηνπζία θαηά ηηο 
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ εζφδσλ. 
 
 7.  Έλζηαζε ζηελ επηβνιή θχξσζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί εληφο 30 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο ηεο Σαμηαξρίαο.  
 
 8. ε πεξίπησζε πνπ πξντφλ ραξαθηεξηζζεί επηβιαβέο ή επηθίλδπλν 
γηα ηνλ άλζξσπν, εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κέρξη 
θαη δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο (πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο). 
 

ΆΡΘΡΟ 10 
ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΔΠΗΒΟΛΖ ΚΤΡΧΔΧΝ 

 
 1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν εθφζνλ δηαπηζησζεί 
αλσηέξα βία, ιφγσ ηεο νπνίαο αδπλαηεί λα παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. αλ 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 
 
  α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 
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  β. Ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ή ην θαηάζηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  γ. Πιεκκχξα. 
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  δ. εηζκφο. 
 
  ε. Πφιεκνο. 
 
  ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή απνδεηγκέλε βιάβε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ λα επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
  δ. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο δηθηχνπ). 
 
  ε. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (εκπάξγθν). 
 
 2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθέξνληαη εγγξάθσο ζηελ 
Σαμηαξρία θαη λα βεβαηψλνληαη απφ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
(αξκφδηαο αξρήο) κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΠΟΟΣΖΣΧΝ 

 
 1. Οη Μνλάδεο ζα δίλνπλ ζην Π Κνδάλεο ηηο παξαγγειίεο 48 ψξεο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο. Οη πνζφηεηεο 
ζα είλαη αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ, ρσξίο θακηά εθ ησλ 
πξνηέξσλ δέζκεπζε. Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ αλάδνρν ζα 
γίλεηαη ηε ζπκθσλεζείζα εκέξα. 
 
 2. Ζ Σαμηαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ 
ησλ παξαγγειηψλ θάζε θνξά ζε πνζνζηφ 10 %. 
 
 3. Οη παξαπάλσ απμνκείσζε νπδεκία επίδξαζε ζα έρεη ζηηο ηηκέο 
πνπ ζα θαζνξηζζνχλ θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εμαζθαιίζεη. 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΆΛΛΟΗ  ΔΗΓΗΚΟΗ  ΌΡΟΗ 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ζα εθνδηάδεη ηηο Μνλάδεο 

θαη ην Οπσξνπσιείν κε πξντφληα ηεο εκέξαο θαη άξηζηεο πνηφηεηνο, ε 9ε Μ/Π 
ΣΑΞ νπδεκία δέζκεπζε έρεη θαη είλαη ειεχζεξε λα αγνξάδεη πξντφληα απφ ην 
ειεχζεξν εκπφξην θαηαγγέιινληαο ηε ζχκβαζε, πέξαλ ηνλ ινηπψλ πνηληθψλ 
ξεηξψλ πνπ ζα επηβάιιεη φπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ. 
  

2. Ζ Σαμηαξρία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 10ήκεξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, εθφζνλ 
θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (ηηκή, 
πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
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  α. Όηαλ αλαζηαιεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
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  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ 
(ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή 
ζην Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ 
Τπεξεζία  αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
  ζη. Δάλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ 
πξνκεζεπηή ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Γεκνζίνπ γεληθφηεξα. 
 
  δ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξεθηξέπεηαη, 
πξνζβάιιεη ή ζπθνθαληεί ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ή ην θχξνο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
  ε. Δάλ δηαιπζεί ή αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Π. 
 
 3. Απνθιείεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζπλνιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
 

4. Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ φξσλ 
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα 
ιακβάλεη απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 
 
 5. Ο πξνκεζεπηήο είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη αζηηθά) 
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζηα ηξαηφπεδα 
πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ 
ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
 6. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε (πρ πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ ή πειάηε 
ηνπ Π), ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 
 
 7. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, λα εθηειέζεη αθξηβψο (πνηφηεηα, 
θαηεγνξία, πνζφηεηα) θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, 
ηελ παξαγγειία πνπ ηνπ δφζεθε, κέρξη ηελ ζπκθσλεζείζα εκέξα θαη ψξα. ε 
θάζε παξάδνζε θξέαηνο, ν πξνκεζεπηήο εθδίδεη δηπιφηππν Γειηίν 
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Απνζηνιήο ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ (1 ζηέιερνο, θαη 1 αληίηππν), ζην 
νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην ζπγθεθξηκέλν ηεκάρην ηνπ θξέαηνο 
πνπ παξέιαβε θάζε Μνλάδα. 
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 8. Ζ κεηαθνξά ησλ πνπιεξηθψλ ζα γίλεηαη εληφο νρήκαηνο ςπγείνπ, ην 
νπνίν, ζα έρεη δεισζεί ζηελ ππεχζπλε δήισζε, δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε 
άδεηα, θαη ε νπνία ζα πξνζθνκηζηεί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 9. Παξνπζία ηεο Τγεηνλνκηθήο επηηξνπήο παξαιαβήο θξέαηνο ηεο 9εο 
Μ/Π ΣΑΞ ζα παξαζθεπάδνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη νη πνζφηεηεο πνπ 
αλαγθαηνχλ γηα θάζε Μνλάδα θαη ζα ζθξαγίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ε θάζε 
ζπζθεπαζία. 
 

10.  Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθηειέζεη (κε ππαηηηφηεηά ηνπ) 
κέξνο ή φιε ηελ παξαγγειία, ή αδπλαηεί λα αληηθαηαζηήζεη απνξξηθζείζα 
πνζφηεηα πνπιεξηθψλ, ηφηε ε πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ην ειεχζεξν 
εκπφξην, ή δε δηαθνξά ηηκήο λα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. ηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 
 

11. Να κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηνπ κε θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο 
θαη θαλφλεο. 
 

12. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεη ηηο Μνλάδεο 
Φξνπξάο Κνδάλεο κε ηα αηηνχκελα θάζε θνξά είδε ηα νπνία πξέπεη λα είλαη 
παραγωγής εγτώρηας ή λα προέρτολταη από τώρες τες Δ. Δ, πξφζθαηεο 
ζθαγήο θαη φρη απνςπγκέλα.  
 

13. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηνχ ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 
άςνγε θαη δηαθξηηηθή  θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην εκπιεθφκελν ζηξαηησηηθφ 
πξνζσπηθφ. 
 

14. Σα είδε ζπζθεπαζίαο (ηζάληεο, ραξηνζαθνχιεο, ραξηνθηβψηηα  θιπ) 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
15. Ο πξνκεζεπηήο επίζεο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο 

πγεηνλνκηθέο, αζθαιηζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ην 
εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νρεκάησλ - 
ςπγείσλ. 

 
16. Κάζε αλαδεηρζείο πξνκεζεπηήο κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία λφκηκεο εμνπζηνδνηήζεηο 
ησλ νδεγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ, πνπ παξαδίδνπλ είδε ηξνθνδνζίαο ηεο 
Μνλάδεο ή απηψλ πνπ ηνλ εθπξνζσπνχλ λφκηκα, φηαλ απηφο απνπζηάδεη.  
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17. Οη λφκηκνη απηνί εθπξφζσπνη ηνπ πξνκεζεπηή, ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ιήςεο δεηγκάησλ απφ ηηο Μνλάδεο, θαζψο θαη ηεο ειέγρνπο ησλ 
εξγαζηεξίσλ βηνηερληψλ θαη νρεκάησλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
Β-3-16 

 
 18. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηεο βηνηερλίαο 
– ζπλεηαηξηζκνχ, λα αλαθέξεηαη έγθαηξα ζηελ Σαμηαξρία. 
 
 19. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη εγγξάθσο ην 
εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηφλ νδεγφ ή νδεγνχο νη νπνίνη ζα κεηαθέξνπλ ηα 
πξντφληα θαη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά απηψλ θαη ν -νη 
νπνίνο -νη ζα παξεπξίζθεηαη-νληαη ζηηο εθάζηνηε δεηγκαηνιεςίεο γηα 
καθξνζθνπηθφ - πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ππνγξάθνληαο φπνπ απαηηείηαη ζηα 
πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο. 
 
 20. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηε ηξ. Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (σξάξην) θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν απφ ηα ζηξαηφπεδα. Δπίζεο κε 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην θάζε 
ζηξαηφπεδν 2 θσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ θάζε εθπξνζψπνπ ηνπ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζ’ απηά γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 
εθδνζνχλ δειηία εηζφδνπ ηνπο. Με ην πέξαο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ ηα δειηία ζα επηζηξαθνχλ ζηα ζηξαηφπεδα. 
 
 21. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ππεχζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζην εηζεξρφκελν ζην . Π 
.Κνδάλεο πξνζσπηθφ ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ εγγξάθσο φηη : 
 
  α. Γελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ. 
εμάξηεζε απφ ηελ Σαμρία. 
 
  β. Θα ηεξεί ηελ θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 
 22.  Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα πξνμελεζεί αηχρεκα απφ ακέιεηα 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα. 
 
 23. Οη πιεηνδφηεο αλαγξάθνπλ απαξαίηεηα ζηηο πξνζθνξέο ηνπο φηη ηα 
πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ.  
 
 24. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή 
δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα, απηέο πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ θαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηηο πξνζθνξέο. 
 
 25. Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ ή αλαηίκεζε, δελ γίλεηαη δεθηή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
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 26. Σα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα είλαη πξντφληα ηεο 
δηθήο ηνπ επηρείξεζεο ή ηεο επηρείξεζεο ηελ νπνία λφκηκα αληηπξνζσπεχεη 
θαη απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε ηξίηνπο.   
 
 

Β-3-17 
 
 27.  Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειεί εληφο 24ψξνπ ηελ 
δηδνκέλε παξαγγειία. 
 
 28. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά ηα πξντφληα ηνπ ηα 
νπνία έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε ιφγσ δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 
αθνχ πξνεγνπκέλσο εηδνπνηεζεί έγθαηξα. 
 
 29. Σα πξντφληα πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα είλαη ίδηα κε 
απηά πνπ πξνζθέξνληαη ζην εκπφξην. 
 
 30. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ειεγκέλε δπγαξηά απφ ηελ 
αξκφδηα αγνξαλνκηθή αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη ην Π Κνδάλεο 
γηα ηε δχγηζε ησλ εηδψλ. 
 
 31. Ζ 9ε ΜΠ ΣΑΞ έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη νπνηεδήπνηε κνλνκεξψο 
ηε ζχκβαζε αλ απνδεηρζεί φηη ε ζπλαιιαγή ησλ Μνλάδσλ κε ηνλ πξνκεζεπηή 
ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ Γεκνζίνπ γεληθφηεξα θαη ζε 
πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ Π Κνδάλεο θαηά ηελ θξίζε ηεο. 
 
 32. Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε 
ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ . Π. Κνδάλεο. 
 
 33. ηα ηηκνιφγηα ζα αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηεγνξία, πξνέιεπζε σο θαη θάζε άιιν 
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα π.ρ. θξέαο ρνηξηλφ, σκνπιάηε, ηξάρεινο, 
κπξηδφιεο, ζλίηζει θ.ι.π., θξέαο κφζρνπ ξνιφ, σκνπιάηε θ.ι.π. 
 
 34. Ζ ππεξεζία επηθπιάζζεηε γηα ηε δηελέξγεηα θξαηήζεσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη επηπιένλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή επξφθεηην λα 
ζεζπηζηνχλ. 
 

35. Δπηηξέπεηαη ε θνπή ηνπ θξέαηνο θαη ηνπ θηκά λα γίλεηαη παροσσία 
τες επητροπής ποηοτηθής θαη ποσοτηθής παραιαβής. Δάλ ν πξνκεζεπηήο 
δελ έρεη έδξα ζην Γήκν Κνδάλεο ηφηε ν θηκάο είλαη δπλαηφλ λα θφβεηαη ζηελ 
έδξα ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα παξαδίδεηαη ζηε Μνλάδα σο θηκάο.  
 
 36. Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά θαη απφ ηε Μνλάδα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 
 
 37. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα παξαθνινπζεί ηε 
δηαδηθαζία παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ, ζηα εξγαζηήξηα ηνπ πξνκεζεπηή 
πξνο δηαπίζησζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ, ηεο πγηεηλήο επεμεξγαζίαο θαη 
ελαπνζήθεπζεο ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηελ ππεξεζία πξντφλησλ, ηελ 
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θαηάζηαζε θαη ην είδνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο. 
 
 38. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε - ζπκθσλίαο 
ζπλεξγαζίαο, κνλνκεξψο  ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ . Π.  
 

Β-3-18 
 

 39. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ (παξ. 1 θαη 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2286/1995), ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 
γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεί λα απνθιεηζζεί πξνκεζεπηήο γηα νξηζκέλν ή 
αφξηζην ρξφλν απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιφγσ 
αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ή ιφγσ παξάβαζεο 
ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ή ηνπ Δληαίνπ Φνξέα 
Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ), γηα ηελ νπνία έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα. 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε: 
 
 α. Γηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ. 
 
 β. Δίλαη ηζρπξφηεξε απφ θάζε άιιν θείκελν, ζην νπνίν ζηεξίδεηαη  
θαη κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη, εθηφο απφ θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ 
γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο.  
 
 γ. Σα παξαπάλσ ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ακθφηεξνη 
νη ζπκβαιιφκελνη θαη γηα πηζηνπνίεζε ζπλέηαμαλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζε  
 
δχν (2) πξσηφηππα αλά έλα δη' έθαζηνλ, ε νπνία αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ. 
 
 δ. ηελ παξνχζα ζχκβαζε επηζπλάπηεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο 
ε Πξνζζήθε «1», πνπ αθνξά ζηα είδε πξνο πξνκήζεηα θαη ε Πξνζζήθε «2», 
πνπ αθνξά ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Νσπψλ – Κ/Φ Κξεάησλ 
 

ΆΡΘΡΟ 14  
ΆΛΛΟΗ  ΔΗΓΗΚΟΗ  ΌΡΟΗ 

 
 1. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο 
νπνηεδήπνηε, κεηά απφ 10ήκεξε έγγξαθε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, 
εθφζνλ απηή θξίλεη φηη ν δηαγσληζκφο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα (ηηκή - πνηφηεηα θιπ) ή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 
 
  α. Όηαλ δηαθνπεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
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  β. Όηαλ εθδνζεί απφ δηθαζηήξην θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηξίησλ 
(ηεο ηξ. Τπεξεζίαο ελ πξνθεηκέλσ), γηα νθεηιέο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 
Γεκφζην, Οξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο ή θαη ηδηψηεο. Σνχην απνηειεί ιφγσ 
θαηαγγειίαο αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ πιεκκεινχο εθηέιεζεο απηήο. 
 
  γ. Όηαλ δηαηαρζεί απφ Πξντζηάκελε Αξρή. 

Β-3-19 
 
 
  δ. Δάλ θαηαιεθζεί ν πξνκεζεπηήο λα έρεη πξνζθέξεη ζηελ 
Τπεξεζία αθαηάιιεια, γηα θαηαλάισζε, πξντφληα. 
 
  ε. Δάλ δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
   

ΆΡΘΡΟ 15 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
 Ζ παξνχζα ζπκθσλία: 
 
 α. Γηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ. 
 
 β. Δίλαη ηζρπξφηεξε απφ θάζε  άιιν θείκελν, ζην νπνίν  ζηεξίδεηαη  θαη  
κε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη εθηφο απφ θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ 
γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο.  
 
 γ. Σα παξαπάλσ ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ακθφηεξνη νη 
ζπκβαιιφκελνη θαη γηα πηζηνπνίεζε ζπλέηαμαλ ηελ παξνχζα ζπκθσλία 
ζπλεξγαζίαο ζε δχν (2) πξσηφηππα αλά έλα δη' έθαζηνλ, ε νπνία αθνχ 
αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ. 
 
 δ. ηελ παξνχζα ζπκθσλία επηζπλάπηεηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ε 
Πξνζζήθε «1», πνπ αθνξά ζηηο  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Νσπψλ 
Κξεάησλ. 
 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ   
- Ο -  - Ο - 

Γηεσζσλτής 4οσ ΔΓ/9ες Μ/Π ΣΑΞ  Προκεζεστής 
 
 
 

 Αλρεο (ΠΕ) Βαζίιεηνο Γηψηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Δπηηειάξρεο 

  
  

Λγνο (ΔΜ) Νηθφιανο Αζαλαζηάδεο  
4ν ΔΓ/II  
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