
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣ  :  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 Πίνακα Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
  Τήλ. (εσωτ) : 6140 
ΚΟΙΝ.  :  Φ.800/97/3271 
  Σ.1893 
  Πύργος,  02 Δεκ  22 
 
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις  
 
ΣΧΕΤ  : α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

Υπηρεσιών» Απευθείας Ανάθεση Άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
 β. Φ. 800/94/4779/ Σ. 1752 //07  Νοε 22ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ  
 γ. Φ.600.163/69/29913/Σ.2913/30 Νοε 22/ΔΙΚΕ(IV MΠ) /4ο ΕΓ/1  
 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16  

 
 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια 
με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την 

προμήθεια ειδών νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων για τις ανάγκες της ΔΕΦ – 
Συσσιτίου της Σχολής. 
 
 2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών  η  12 Ιαν  23, 

ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής. 
 
 3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω: 
 
           α.    Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 
12 Ιαν  23, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ 
  
  β.  Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 
  γ.   Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να 
υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη 
ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι οκτώ    χιλιάδων  (28.000,00€) ευρώ περίπου. 
  
  δ.   Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412 
/2016 
  ε. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος. 
 
  στ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΤΧΗΣ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», Πύργος. 







    ζ.  Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή 
αποσταλούν  στην επιτροπή   του Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1, τηλ 26210-25506/7, τηλ. (εσωτ.) 6140 Email: 
settil-1o-eg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών. 
                                     η. Στοιχεία επικοινωνίας: Χειριστής θέματος: ΕΜΘ 
Αρχιλόχιας (ΕΜ – ΕΥ) Σίμων Μάλλιαρης, Βοηθός 4ο ΕΓ/ΣΕΤΤΗΛ (τηλ. εσωτ. 874 
– 6140) Email: settil-1o-eg@army.gr 
 
 

 
 
  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Βασικά Στοιχεία  διαγωνισμού 
«Β» Πίνακας    Ειδών  Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων 
«Γ» Πίνακας    Ειδών  Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων 

 «Δ»    Προσχέδιο Σύμβασης Νωπών – Κατεψυγμένων Κρεάτων 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
Gesdendhs5@army.gr για ιστοσελίδα Γ.Ε.Σ. 
Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πύργου 
Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάτρας  
Αποδέκτες για Κοινοποίηση 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ 
ΔΙΚΕ(ΙV ΜΠ)/4ο ΕΓ 
ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ  
 

 Σχης (ΤΧ)  Παρασκευάς Κατσιλίδης  
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
 
 

 

Αλχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Σίμων Μάλλιαρης   
  Αξκός Συμβάσεως  

mailto:settil-1o-eg@army.gr
mailto:Gesdendhs5@army.gr
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

       07   Νοε  22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Φ.800/49/4779/Σ1752  

 

 

Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΤΤΗΛ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος 
Στρατιώτη 1 τηλ 26210-25506/7 
τηλ.(εσωτ.) 6140  
Email: settil-1o-eg@army.gr 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

 15100000-9 
15131620-7 
15112130-6 
15113000-3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια ανάδειξη μειοδότη για την 
προμήθεια ειδών  κρεοπωλείου 
νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων   
για τις ανάγκες συσσιτίου της Σχολής 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Δεν δύναται να εκτιμηθεί: αναλόγως 
της υφιστάμενης δύναμης του 
προσωπικού και της ζήτησης των 
ειδών. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έδρα ΣΕΤΤΗΛ Πύργου 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

28.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης  
 

Η οποία ανέρχεται σε χρηματικό 
ποσό 5% επί της προϋπολογισθείσης 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ %  ΤΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ   
   4.23068% ΣΥΣΣΙΤΙΟ  και 4% ΚΨΜ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή του αναδόχου 
παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
ποσοστού 4,00% επί της καθαρής 
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άξιας. 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΣ/ ΔΥΒ, Δχση ΚΨΜ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ενός  (1) Έτους  . 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται Στρατόπεδο «ΤΧΗ 
(ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» 
Έλληνος Στρατιώτη 1 τηλ 26210-
25506/7 τηλ. (εσωτ.) 6140 Email: 
settil-1o-eg@army.gr από τους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/16 άρθρα 
29 και 93 στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Απευθείας Αναθέσεις στο πλαίσιο του 
άρθρου 118  του Ν.4412/2016(Α147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΟΡΙΑ Ν.4412/2016 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ άρθρο 5 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

Αποσφράγιση – Κρίση Προσφορών 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  με μόνο κριτήριο  
την μικρότερη τιμή ανά είδος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Αναθέσεις στο πλαίσιο του 
άρθρου 118  του Ν.4412/2016(Α147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  με μόνο κριτήριο  
την μικρότερη τιμή ανά είδος. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ) 

05 Δεκ 22 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05 Δεκ 22 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12 Ιαν  23 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12 Ιαν  23 
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ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
• Διοικητήριο ΣΕΤΤΗΛ Έλληνος 

Στρατιώτη 1 , Πύργος  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕΤΤΗΛ Πύργου 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     12/02/2023 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ – ΤΕΜ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

«ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ» 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δίνεται το δικαίωμα υποβολής 
προσφοράς για κάθε είδος 
ξεχωριστά. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος 
Στρατιώτη 1 τηλ 26210-25506/7 
τηλ.(εσωτ.) 6140 
Email: settil-1o-eg@army.gr 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Απευθείας Αναθέσεις στο πλαίσιο 
του άρθρου 118  του Ν.4412/2016 
(Α147) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα Είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
ειδικότερα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου 
της7ης Έκδοσης ΓΕΣ/ΔΕΜ. 

 

 
 

  Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Γκολφινόπουλος Παναγιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο         Υποδιοικητής 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
   .      Αξκός Συμβάσεως  







Γ-1-1 

 

  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
         07  Νοε  22 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Φ.800/49/4779/Σ1752  

 
 
                     

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΝΩΠΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙ 

1 Κιμάς Μοσχ. Κιλό  4,00 Από λάπα 

2 Κιμάς Μοσχ. Κιλό  6,00 Από σπάλα 

3 Μπριζόλα Κιλό  8,00 Από κόντρα 

4 Μπριζόλα Κιλό  8,00 Από σπάλα 

5 Ρολό βοδινό Κιλό  7,00 Από σπάλα 

6 Άνευ οστού Κιλό  7,00 Από μπούτι 

7 Άνευ οστού Κιλό  7,00 Από σπάλα 

8 Λουκάνικα Κιλό    

9 
Κεμπάπ(καλαμά

κι100 γρ.) 
Τεμάχιο    

ΧΟΙΡΙΝΟ 

10 Μπριζόλα Κιλό  3,90 Από κόντρα 

11 Μπριζόλα Κιλό 450 1.485,00 Από σπάλα 

12 Σουβλάκι 80γρ. Τεμάχιο   Από σπάλα 

13 
Σουβλάκι 100γρ 

(χειροποίητο) 
Τεμάχιο    

14 Ρολό χοιρινό Κιλό 100 500,00  

15 Ψαρονέφρι Κιλό  6,00  

16 Σνίτσελ Κιλό 180 990,00 Από κόντρα 

17 Άνευ οστού Κιλό   Από μπούτι 

18 Λουκάνικα Κιλό    

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 

19 Φιλέτο Κιλό    

20 Ολόκληρη Κιλό 35 192,50  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

21 Στήθος Κιλό    

22 Μπούτι Κιλό    

23 
Σουβλάκι (80 

γρ.) 
Τεμάχιο    

24 
Σουβλάκι 100 

γρ. 
(χειροποίητο) 

Τεμάχιο    







Γ-1-2 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

25 Ολόκληρο Κιλό    

26 
Κοτόπουλο 

ρολό (80 γρ.) 
Τεμάχιο    

27 ΑΡΝΙ Κιλό 70 385,00  

28 ΚΑΤΣΙΚΙ Κιλό  6,00  

29 ΑΝΤΕΡΙΕΣ Κιλό 25 100,00  

30 ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ Κιλό 25 100,00  

31 
ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ 
(χειροποίητο) 

Κιλό    

 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Ο 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΜΟΣΧΑΡΙ 

1 Κιμάς Κιλό   Από λάπα 

2 Κιμάς Κιλό 180 864,00 Από σπάλα 

3 Άνευ οστού Κιλό   Από μπούτι 

4 Άνευ οστού Κιλό 250 1.225,00 Από σπάλα 

ΧΟΙΡΙΝΟ 

5 Μπριζόλα Κιλό   Από κόντρα 

6 Μπριζόλα Κιλό   Από σπάλα 

7 Άνευ οστού Κιλό 240 750,00 Από μπούτι 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

8 Ολόκληρο Κιλό 2.400 5.232,00  

9 Μπούτι Κιλό    

10 Στήθος Κιλό    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ) Γκολφινόπουλος Παναγιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο         Υποδιοικητής 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
   .      Αξκός Συμβάσεως  







Γ-1-3 

 

 
 
 
 
 
 
 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
         07 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.800/49/4779/Σ1752  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
 
 1. Ο όρος «νωπό κρέας» αποδίδεται στην παρούσα προδιαγραφή στα 

τμήματα των σφαγίων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών, που είναι κατάλληλα για 

τη διατροφή του ανθρώπου και διατίθενται στην κατανάλωση χωρίς καμία άλλη 

επεξεργασία, εκτός από τον τεμαχισμό και την ψύξη.  

 

 2. Τα προσφερόμενα τεμάχια κρέατος πρέπει να προέρχονται από ζώα 

υγιή και από σφάγια καλής διάπλασης και να προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. 

 

 3. Όλα τα σφάγια (τεταρτημόρια, ημιμόρια, αυτοτελή σφάγια) θα πρέπει 

να συνοδεύονται από παραστατικά που να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του 

ζώου (χώρα εκτροφής, χώρα σφαγής, κωδικός διαβατηρίου ζώου, κωδικός 

σφαγείου). Στα δε τεταρτημόρια βόειου κρέατος θα πρέπει να βρίσκεται 

προσκολλημένο το παραστατικό σε κάθε τέταρτο, σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 

339759/3-11-08/Υπ. Α.Α. & Τροφίμων/Δνση Κτην/κής. 

 

 4. Θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι κατά καιρούς 

εκδοθείσες Δγές, Υγειονομικές Διατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε. που αφορούν σε 

απαγόρευση προμήθειας κρεάτων προερχόμενα από ζώα που εκτρέφονται σε 

χώρες ή περιοχές στις οποίες ενδημούν λοιμώδη νοσήματα σχετιζόμενα με τη 

Δημόσια Υγεία (π.χ. σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών, αφθώδης πυρετός 

κλπ.) ή  αφορούν σε αφαίρεση από το σφάγιο συγκεκριμένων τεμαχίων η 

κατανάλωση των οποίων εγκυμονεί κινδύνους. 
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 5. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να έχουν σφαγεί 

πριν 3-6 το πολύ ημέρες σε σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα και φέρει απαραιτήτως 

εγκεκριμένο από την Ε.Ε. κωδικό αριθμό λειτουργίας προκειμένου για τα 

εισαγόμενα από χώρες της Ε.Ε νωπά κρέατα. 

 

 6. Τα υπό προμήθεια σφάγια, εγχώριας προέλευσης, πρέπει να έχουν 

επιθεωρηθεί από αρμόδιο Κτηνίατρο της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας του τόπου 

σφαγής και να φέρουν τις προβλεπόμενες, από τη Νομοθεσία σφραγίδες όπως 

παρακάτω: 

 

  α. Σφραγίδα καταλληλότητας με την οποία πιστοποιείται  η 

καταλληλότητα του σφαγίου για δημόσια κατανάλωση. 

 

  β. Σφραγίδα ποιοτικού ελέγχου με την οποία προσδιορίζονται το 

είδος και η ηλικία του ζώου από το οποίο προήλθε το σφάγιο καθώς και ο τόπος 

σφαγής του ζώου.  

 

  γ. Σφραγίδα τριχινοσκόπησης προκειμένου για χοιρινά σφάγια 

με την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω σφάγια είναι απαλλαγμένα 

εγκυστωμένων στους μυς προνυμφών του παρασίτου Trichinella spiralis. 

 

 7. Τα υπό προμήθεια σφάγια που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. να 

φέρουν υγειονομική σήμανση (σφραγίδα) ωοειδούς σχήματος κατά τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 599/85 (ΦΕΚ 213/τ.Α/ 18.12.85). Επιπρόσθετα, ο 

προμηθευτής πρέπει να θέτει υπόψη του επιθεωρητή Κτηνιάτρου το πιστοποιητικό 

καταλληλότητας (CMR) το οποίο συνοδεύει τα εισαγόμενα κρέατα καθώς και το 

τιμολόγιο αγοράς στο οποίο προσδιορίζονται λεπτομερώς εκτός των άλλων και το 

είδος των σφαγίων που αγοράστηκαν από τον προμηθευτή καθώς και η 

ημερομηνία σφαγής τους. 

 

 8. Τα υπό προμήθεια νωπά σφάγια (τεταρτημόρια, ημιμόρια, αυτοτελή 

σφάγια) θα επιθεωρούνται από την επιτροπή παραλαβής νωπού κρέατος, κατά 

την ημέρα προμηθείας τους με σκοπό την εκτίμηση  της ποιότητας (μυϊκή 
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ανάπτυξη, εναπόθεση λίπους, ηλικία ζώου) και εν γένει της υγιεινής τους 

κατάστασης. Ο προμηθευτής επιπρόσθετα οφείλει να καθαρίζει επιμελώς τα 

προσφερόμενα τεμάχια κρέατος από τον λιπώδη ιστό, τους τένοντες, τα μεγάλα 

αγγεία και νεύρα κατά τις υποδείξεις της επιτροπής. 

 

 9. Στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται η παράδοση νωπού 
κρέατος από τον προμηθευτή στις Μονάδες επιβάλλεται η μεταφορά του, 
ανεξαρτήτου εποχής και απόστασης, με όχημα αυτοδύναμου ψύξεως λόγω 
του ευαλλοιώτου χαρακτήρα του εν λόγω εφοδίου. Το κρέας κατά το χρόνο 
παράδοσης στις Μονάδες δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη 
των +7 oC, και οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά στους μακροσκοπικούς – 
οργανοληπτικούς του χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση του χρώματος, της 
οσμής, της σύστασης κλπ). 
 
 

 

  Ανθυπολοχαγός (ΤΧ)   Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

Ακριβές Αντίγραφο       Δντής   4ο EΓ 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
         07    Νοε 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.800/49/4779/Σ1752  
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 
 1. Το προμηθευόμενο νωπό χοιρινό κρέας να προέρχεται από χώρες 
της Ε.Ε., ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ νωπό και όχι κατεψυγμένο που έχει 
προηγουμένως αποψυχθεί και χορηγείται ως νωπό, προσφάτου σφαγής. [Η 
σφαγή να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο πριν από τέσσερις (4) ημέρες]. 
 
 2. Το νωπό χοιρινό κρέας τύπου «ΚΑΡΡΕ» ορίζεται το τμήμα εκείνο 
του σφαγίου που καθορίζεται από το άρθρο 329 του Αγορανομικού Κώδικα και τις 
Αγορανομικές Διατάξεις 2/72 και 59/75 και αποτελείται από: 
 
  α. Το μηρό από τον ταρσό και πάνω. 
 
  β. Το άνω μισό των κοιλιακών τοιχωμάτων. 
 
  γ. Την οσφυϊκή χώρα. 
 
  δ. Το θώρακα με το άνω μισό των πλευρών. 
 
  ε. Την ωμοπλάτη μέχρι την άρθρωση του καρπού. 
 
  στ. Τον τράχηλο. 
 
  ζ.  Τα παραπάνω ημιμόρια πρέπει να είναι απολιπωμένα 
εσωτερικά και εξωτερικά. 
 
 3. Το σφάγιο πρέπει να έχει σφαγεί σε Δημόσιο σφαγείο ή αντίστοιχο 
ιδιωτικό που να πληρεί τους όρους λειτουργίας του σφαγείου και να έχει ελεγχθεί 
και σφραγισθεί από κτηνίατρο του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
 4. Τα ημιμόρια του τύπου «ΚΑΡΡΕ» να προέρχονται από ζώα Α’ 
ποιότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ζώα που: 
 
  α. Το κρέας τους είναι ξηρό, συνεκτικό και ερυθρόλευκο. 
 
  β. Στο εσωτερικό των πλευρών η ποσότητα του λίπους πρέπει 
να είναι μικρή και το ίδιο πρέπει να συμβαίνει με το μεσοπλεύριο λίπος. 
 
  γ. Το μαρμαρωτό του κρέατος, δηλαδή το λίπος ανάμεσα στις 
μυϊκές ίνες, δεν πρέπει να είναι πολύ έντονο.  
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  δ. Οι μυϊκές μάζες των μηρών, του τραχήλου, της ωμοπλάτης 
και των κοιλιακών τοιχωμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά ανεπτυγμένες. 
 
  ε. Γενικά το πάχος του λίπους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,5 – 
2,0 mm. 
 
  στ. Η ηλικία τους δεν είναι άνω των 5 - 6 μηνών. Το ζωντανό 
βάρος τους είναι 110 – 120 κιλά. 
 
 5. Θα πρέπει το ημιμόριο του σφαγείου να φέρει τις προβλεπόμενες 
σφραγίδες (κυκλική, καταλληλότητας κτηνιατρικού ελέγχου), βαθύ κυανού 
χρώματος στις παρακάτω θέσεις: 
 
  α. Λαιμός. 
 
  β. Ωμοπλάτη. 
 
  γ. Οσφυϊκή χώρα. 
 
  δ. Μηρός. 
 
 6. Το κρέας θα παραδίδεται από τον προμηθευτή σε τεμάχια κατά 
είδος, ανάλογα με τις ανάγκες της Μονάδας (τεμάχιο για μπριζόλες, σπάλα, 
μπούτι σε τεμάχια ευκόλως αναγνωρίσιμα). 
 
 7. Η περιεκτικότητα σε κόκαλο να είναι ανάλογη της ποσότητας του 
κρέατος. 
 
 8. Επιπλέον, το κρέας πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής που 
υπάρχουν στα αντίστοιχα άρθρα του κώδικα τροφίμων και ποτών και της 
κτηνιατρικής νομοθεσίας καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις των υποψηφίων 
προμηθευτών να είναι σύμφωνες με τα ΠΔ και τις υπουργικές αποφάσεις που 
τους αφορούν. 
 
 

 

  Ανθυπολοχαγός (ΤΧ)   Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

Ακριβές Αντίγραφο       Δντής   4ο EΓ 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
        07  Νοε 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.800/49/4779/Σ1752  
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ – ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 
 1. Χαρακτηριστικά μοσχαρίσιου κρέατος από χώρες της Ε.Ε. κρέατος: 
 
  α. Το κρέας να προέρχεται από τα μέρη του σφάγιου που 
καθορίζονται στους όρους συμφωνιών του διαγωνισμού. 
 
  β. Το χρώμα του κρέατος πρέπει να είναι ερυθρό. 
 
  γ. Η σύστασή του τρυφερή, η τομή εύκολη, ο κόκκος λεπτός και 
το κρέας ποτέ στικτό. 
 
  δ. Το λίπος, εξωτερικά απουσιάζει. Το δε εσωτερικό είναι λευκό 
και συμπαγές. 
 
  ε. Από ποιοτικής απόψεως το κρέας να προέρχεται από ζώο 
ηλικίας από πέντε (5) μηνών έως δύο(2) ετών. 
 
 2. Χαρακτηριστικά βοδινού εγχωρίου κρέατος: 
 
  α. Το κρέας να προέρχεται από τα μέρη του σφαγείου που 
καθορίζονται στους όρους συμφωνιών του διαγωνισμού. 
 
  β. Το χρώμα του κρέατος πρέπει να είναι ερυθρό και ζωηρό. 
 
  γ. Η σύστασή του να είναι σκληρή καθιστάμενη τρυφερή και 
αλοιφώδης δια της ωριμάνσεως. 
 
  δ. Η επιφάνεια της τομής μαλθακή, ο κόκκος λεπτός και το κρέας 
μάλλον στικτό. 
 
  ε. Το λίπος, να είναι λευκό έως κίτρινο αναλόγως της ηλικίας. 
 
  στ. Από ποιοτικής απόψεως το κρέας να προέρχεται από ζώο 
ηλικίας από δύο(2) έως πέντε(5) ετών. 
 
  ζ.  Να έχουν αφαιρεθεί τα τμήματα της σπονδυλικής στήλης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. Πρωτ. 339759/3-11-2008/Υπ. 
Α.Α&Τροφίμων/Δνση Κτην/κής. 
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η. Κάθε τεταρτημόριο θα έχει σε εμφανή θέση παραστατικό με τα πλήρη 
στοιχεία του ζώου (χώρα εκτροφής, χώρα σφαγής, κωδικός διαβατηρίου 
ζώου, κωδικός σφαγείου. 
 
 
 

 

  Ανθυπολοχαγός (ΤΧ)   Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

Ακριβές Αντίγραφο       Δντής   4ο EΓ 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
        07   Νοε 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.800/49/4779/Σ1752  
  
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 
 
    1. Το προμηθευόμενο νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλα-
γαλοπούλα) να προέρχεται από χώρες της Ε.Ε., τύπου 70%, ποιότητας Α’. Η 
ημερομηνία σφαγής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη (όχι 
πέραν των δύο έως τριών ημερών), ώστε να υπάρχει χρόνος να 
καταναλωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. 
 

 2. Τα σφάγια οφείλουν να είναι καλά ξεντερισμένα, να είναι 

απαλλαγμένα από κεφάλια, τραχήλους, άκρα από τον ταρσό και κάτω, την 

τραχεία, τον οισοφάγο, τα γεννητικά όργανα, τους αδένες της αμάρας, τη 

χοληδόχο κύστη, τους πνεύμονες, την καρδιά, τους στομάχους (αδενώδη και 

μυώδη), τον σπλήνα και το ήπαρ. Επίσης, πρέπει να είναι καλά αποπτιλωμένα 

(να μην παραμένουν πτίλα ή στελέχη φτερών), και να μην παρουσιάζουν 

ελαττώματα όπως ρήξεις δέρματος, κατάγματα κλπ. 

 

 3. Τα κοτόπουλα να έχουν μέσο βάρος 1200 – 1500 γραμμάρια, οι 

γαλοπούλες τρία έως πέντε κιλά και να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, 

φυλών κρεοπαραγωγής και των δύο γενεών, καλά ανεπτυγμένα, ηλικίας μέχρι 

τριών μηνών. 

 

 4. Η σφαγή των πουλερικών πρέπει να γίνεται σε Δημόσιο ή αντίστοιχο 

ιδιωτικό σφαγείο, που να πληροί τους όρους λειτουργίας σφαγείου και να έχει 

ελεγχθεί και σφραγιστεί από Κτηνίατρο του Ελληνικού Δημοσίου. 
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 5. Η μεταφορά των σφαγίων προς τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας θα 

γίνεται με κατάλληλο όχημα – ψυγείο, μέσα στο οποίο θα διατηρούνται 

σταθερές συνθήκες ψύξεως. Τα σφάγια θα τοποθετούνται μέσα σε πλαστικά 

τελάρα καλυμμένα με χαρτί περιτυλίγματος κρέατος απαγορευμένης της 

ανάμιξης των σφαγίων με πάγο. 

 

 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει κάθε νόμιμο 
δικαιολογητικό που θα αποδεικνύει τον τόπο προέλευσης και παραγωγής των 
πουλερικών, καθώς και ότι αυτά έχουν ελεγχθεί από Επιθεωρητή Κτηνίατρο. 
Υποχρεούται επίσης να δέχεται τον υγειονομικό έλεγχο των οργάνων της 
Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε δειγματοληψία κριθεί απαραίτητη η οποία και 
τον επιβαρύνει. 
 
 

 

  Ανθυπολοχαγός (ΤΧ)   Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

Ακριβές Αντίγραφο       Δντής   4ο EΓ 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
      07  Νοε 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.800/49/4779/Σ1752  
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΩΠΩΝ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ (ΑΡΝΙ – ΚΑΤΣΙΚΙ) 
 
 1. Το προμηθευόμενο νωπό κρέας αμνοεριφίων να είναι εγχώριας 
παραγωγής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ νωπό και όχι κατεψυγμένο που έχει 
προηγουμένως αποψυχθεί και χορηγείται ως νωπό, προσφάτου σφαγής. (Η 
σφαγή να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο πριν από 2 έως 4 ημέρες). 
 
 2. Το σφάγιο πρέπει να έχει σφαγεί σε Δημόσιο σφαγείο ή αντίστοιχο 
ιδιωτικό που να πληροί τους όρους λειτουργίας του σφαγείου και να έχει ελεγχθεί 
και σφραγισθεί από κτηνίατρο του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
 3. Εφόσον διατίθεται ως πλήρες σφάγιο να μην υπερβαίνει μαζί με το 
κεφάλι και χωρίς τα έντερα  και το στομάχι τα 11 έως 14 κιλά. 
 
 4. Να είναι εγχώριας παραγωγής και κατά προτίμηση από τα επιτοπίως 
παραγόμενα αμνοερίφια. 
 
 5. Να είναι ελεγμένα από τον αρμόδιο κτηνίατρο της Νομοκτηνιατρικής 
υπηρεσίας του τόπου σφαγής με τις ανάλογες σφραγίδες. 
 
 6. Για την προμήθεια των αμνοεριφίων και ειδικά για τις ανάγκες του 
Πάσχα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:  
 
  α. Τα αμνοερίφια να φέρουν στην εξωτερική επιφάνεια της 
ωμοπλάτης και των οπισθίων άκρων τις προβλεπόμενες σφραγίδες κυανού 
χρωματισμού, στρογγυλή της καταλληλότητας και ρομβοειδής που καθορίζει τον 
τόπο του σφαγείου και αναγράφει ΕΡΙΦΙΟ ή ΑΜΝΟΣ. 
 
  β. Τα αρνιά πρέπει να είναι εγχώρια και να ανήκουν σε 
λεπτόουρες και όχι σε πλατύουρες φυλές. Οι ουρές των αρνιών να μην είναι 
κομμένες. 
 
  γ. Η σφαγή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 
προ τριημέρου ώστε να έχει γίνει αποστράγγιση και όχι πλέον των 6 ημερών.  

 
  δ. Το βάρος του σφαγίου να κυμαίνεται από 11 έως 14 κιλά το 
ανώτερο. 
 
  ε. Το χρώμα του σφαγίου να κυμαίνεται να είναι ερυθρό προς 
ερυθρολευκό και οι εσωτερικές επιφάνειες στιλπνές, εφυγρές και ερυθρές. 
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  στ. Να μην υπάρχουν σημεία αφυδατώσεως και κηλίδες άλλων 
χρωμάτων. 
 
  η. Κάθε αρνί να έχει μια σκέπη ή μπόλια κολλημένη στη πλάτη 
του. Απαγορεύεται η ανάμιξη τους στις συκωταριές ή η ύπαρξη δεύτερης ή 
περισσοτέρων μέσα στη θωρακική κοιλότητα.  Τα μάτια του σφαγίου να είναι 
ζωηρά και να καταλαμβάνουν ολόκληρη την κοιλότητα της οφθαλμικής κόγχης. 
 
  θ. Οι συκωταριές να είναι πλήρεις(συκώτι, καρδιά, σπλήνα, 
νεφρά, πάγκρεας). 
 
  ι. Οι συκωταριές να είναι συνδεδεμένες στην φυσική τους θέση 
και όχι ελεύθερες μέσα στη θωρακική κοιλότητα. Το συκώτι να είναι συνεκτικό και 
όχι εύθρυπτο (θρίβεται εύκολα). 
 
  ια. Οι επιφάνειες των πνευμόνων και του συκωτιού να είναι λείες, 
στιπλνές και έφυγρες.  
 
  ιβ. Οι ταρσοί και καρποί θα πρέπει να έχουν αποκοπεί εντελώς 
και να απουσιάζουν. Τυχόν παραμονή τους αποτελεί αγορανομική παράβαση. 
 
  ιγ. Τα έντερα να είναι στιλπνά, ελαστικά, χωρίς ίχνη 
ενδοπαρασίτων. Πρέπει να έχουν το δικό τους χρώμα και να μην αναδίδουν 
έντονη κοπρανώδη οσμή. 
 

 

  Ανθυπολοχαγός (ΤΧ)   Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

Ακριβές Αντίγραφο       Δντής   4ο EΓ 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
     Νοε 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β»  
Φ.800/49/4779/Σ1752  

 
 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
 

 1. Η παραλαβή του κρέατος από τον προμηθευτή θα γίνεται πάντα 
παρουσία τριμελούς επιτροπής, μέλος της οποίας να είναι Κτηνίατρος του 
Σχηματισμού ή Ιατρός Μονάδας. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης Ιατρού μέλος 
ορίζεται στέλεχος έτερου Σώματος. 

 

 2. Κατά την παραλαβή του κατεψυγμένου κρέατος θα ελέγχονται: 

 

  α. Τα συνοδευτικά έγγραφα- παραστατικά (Τιμολόγια- Δελτία 
Αποστολής) 

 

  β. Η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων των αυτοδύναμων 
οχημάτων ψύξεως, κατά τη διάρκεια μεταφοράς των προϊόντων, από τα 
αυτογραφικά θερμόμετρα που υπάρχουν υποχρεωτικά στους ψυκτικούς 
θαλάμους. 

 

  γ. Η εν βάθει θερμοκρασία του κρέατος (-12ο C μέγιστη). 

 

  δ. Η σήμανση του προϊόντος στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρονται: 

 

   (1) Χώρα προέλευσης. 

 

   (2) Ημερομηνία σφαγής και κατάψυξης. 

 

   (3) Η ποιοτική κατηγορία και η ονομασία των τεμαχίων 
όπως είναι γνωστά στη χώρα προελεύσεως. 

 

   (4) Τίτλος, έδρα και κωδικός αριθμός έγκρισης της 
επιχείρησης παραγωγής του προϊόντος. 
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   (5) Καθαρό βάρος περιεχομένου. 

 

   (6) Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 

  ε. Η συσκευασία (Καταλληλότητα και ακεραιότητα αυτής). 

 

  στ. Η υγιεινή του προϊόντος και η τυχών παρουσία αλλοιώσεων 
όπως: 

 

   (1) Επιφανειακή ή εν βάθει σήψη. 

 

   (2) Διαβροχή του κρέατος από ψυκτικό υγρό. 

 

   (3) Επιφανειακή αφυδάτωση. 

 

   (4) Εγκαύματα κατάψυξης. 

 

   (5) Τάγγιση του λίπους. 

 

   (6) Ευρωτίαση γενικευμένη ή με μορφή κηλίδων. 

 

   (7) Εικόνα αποψυγμένου και επανακατεψυγμένου κρέατος. 

 

   (8) Μη φυσιολογικές οσμές ή άλλες μεταβολές των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 

 

 3. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατάψυξης μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος να μην ξεπερνά το ένα έτος για το 
βοδινό και 10 μήνες για χοιρινό και το κοτόπουλο. 

 

 4. Επιπρόσθετα η επιτροπή ελέγχου – παραλαβής θα προβαίνει στις 
παρακάτω ενέργειες: 

 

  α. Απόψυξη τεμαχίων κατεψυγμένου κρέατος, εκ των 
παραλαμβανομένων, δειγματοληπτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(ελάχιστο άπαξ του μηνός), προκειμένου να διαπιστώνει οποιαδήποτε μορφή 







Β-2-3 

 

παρέκκλισης από τα φυσιολογικά οργανοληπτικά και μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά (οσμή, χρώμα, σύσταση, είδος τεμαχίου). 

 

  β. Τυχαίες δειγματοληψίες από κατεψυγμένα κρέατα (βοδινό, 
χοιρινό και κοτόπουλο) σε μεσοδιάστημα 90 και πλέον ημερών κατά την κρίση 
της επιτροπής και αποστολή δειγμάτων στο ΚΒΙΕΣ για την ανίχνευση: 

 

   (1) Θυρεοστατικών ουσιών και ορμονών. 

 

   (2) Αντιμικροβιακών παραγόντων. 

 

   (3) Βαρέων μετάλλων. 

 

   (4) Salmonella spp (Απαιτείται ουσία σε 5 δείγματα). 

 

   (5) Οροαιματηρών υγρών (Μόνο σε κατεψυγμένα 
κοτόπουλα). 

 

 5. Η αποστολή δειγμάτων στα εργαστήρια θα γίνεται με μέριμνα του 
προμηθευτή και τα έξοδα (δειγμάτων- αποστολής- εξετάσεων) θα βαρύνουν τον 
ίδιο. 

 

  Ανθυπολοχαγός (ΤΧ)   Γιαννόπουλος Αθανάσιος 

Ακριβές Αντίγραφο       Δντής   4ο EΓ 

  

Αρχιλοχίας (ΕΜ – ΕΥ)  Μάλλιαρης Σίμων     
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

      07   Νοε  22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Φ.800/94/4779/Σ1752  

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ ……. /20… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ 
(ΝΩΠΟΝ –ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ) 

 
 
 Για την προμήθεια των αναφερομένων στο άρθρο 1 ειδών για κάλυψη 
αναγκών της ΣΕΤΤΗΛ. 
 
 1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης:……………………. 
 
 2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης ΣΕΤΤΗΛ 4οΕΓ 
 
 3. Συμβαλλόμενοι: 
 
  α. Ο Διοικητής της ΣΕΤΤΗΛ, ……………………………………… 
ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου  
 
  β. ………………………………………………………………… με 
Α.Φ.Μ………………….............και με εκπρόσωπο τον 
…………………………………………… αριθμό ταυτότητας ……………………….. 
 
 4. Η ΣΕΤΤΗΛ με τη ………………………………………………………. 
κατακύρωσε και ανέθεσε στον προμηθευτή μειοδότη, 
…………………………………….με Α.Φ.Μ …………………….. και με εκπρόσωπο 
τον …………………………………….. με αριθμό ταυτότητας ………………….. την 
προμήθεια των ειδών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο άρθρο  1 της 
παρούσας σύμβασης. 
 
 5. Ύστερα από τα ανωτέρω ο ……………………………………………… 
με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα 
ονομάζεται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αναθέτει την προμήθεια των ειδών στον 
προμηθευτή …………………………………………….. με Α.Φ.Μ ………………… 
και με εκπρόσωπο τον …………………………………… με αριθμό ταυτότητας 
………………………. και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

 

 1. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα ακόλουθα είδη με τις τιμές 
που αναγράφονται δίπλα σ΄ αυτά : 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟΥ 
(ΝΩΠΟΝ –ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ € ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 ΜΟΣΧΑΡΙ  

1 Κιμάς Μοσχ. Κιλό  Από λάπα 

2 Κιμάς Μοσχ. Κιλό  Από σπάλα 

3 Μπριζόλα Κιλό  Από κόντρα 

4 Μπριζόλα Κιλό  Από σπάλα 

5 Ρολό βοδινό Κιλό  Από σπάλα 

6 Άνευ οστού Κιλό  Από μπούτι 

7 Άνευ οστού Κιλό  Από σπάλα 

8 Λουκάνικα Κιλό   

9 
Κεμπάπ(καλαμά

κι100 γρ.) 
Τεμάχιο  

 

 ΧΟΙΡΙΝΟ  

10 Μπριζόλα Κιλό  Από κόντρα 

11 Μπριζόλα Κιλό  Από σπάλα 

12 Σουβλάκι 80γρ. Τεμάχιο  Από σπάλα 

13 
Σουβλάκι 100γρ 

(χειροποίητο) 
Τεμάχιο  

 

14 Ρολό χοιρινό    

15 Ψαρονέφρι Κιλό   

16 Σνίτσελ Κιλό  Από κόντρα 

17 Άνευ οστού Κιλό  Από μπούτι 

18 Λουκάνικα Κιλό   

 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  

19 Φιλέτο Κιλό   

20 Ολόκληρη Κιλό   

 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

21 Στήθος Κιλό   

22 Μπούτι Κιλό   

23 
Σουβλάκι (80 

γρ.) 
Τεμάχιο  

 

24 
Σουβλάκι 100 

γρ. 
(χειροποίητο) 

Τεμάχιο  
 

25 Ολόκληρο Κιλό   

26 
Κοτόπουλο 

ρολό (80 γρ.) 
Τεμάχιο  

 

27 ΑΡΝΙ Κιλό   

28 ΚΑΤΣΙΚΙ Κιλό   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ € ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

29 ΑΝΤΕΡΙΕΣ Κιλό   

30 ΣΥΚΩΤΑΡΙΕΣ Κιλό   

31 
ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ 
(χειροποίητο) 

Κιλό  
 

 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ € ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

 ΜΟΣΧΑΡΙ  

1 Κιμάς Κιλό  Από λάπα 

2 Κιμάς Κιλό  Από σπάλα 

3 Άνευ οστού Κιλό  Από μπούτι 

4 Άνευ οστού Κιλό  Από σπάλα 

 ΧΟΙΡΙΝΟ  

5 Μπριζόλα Κιλό  Από κόντρα 

6 Μπριζόλα Κιλό  Από σπάλα 

7 Άνευ οστού Κιλό  Από μπούτι 

 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

8 Ολόκληρο Κιλό   

9 Μπούτι Κιλό   

10 Στήθος Κιλό   

 
 
 
α. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό. 
β. Το βάρος αναφέρεται σε άψητο προϊόν. 
γ. Η αναγραφόμενη εκατοστιαία αναλογία, των διαφόρων ειδών, αναφέρεται 
στο συνολικό βάρος του προϊόντος , που πρέπει σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
να περιέχει το προϊόν. 
δ. Τα παραπάνω είδη θα είναι προϊόντα της επιχείρησης. 
ε. Απαγορεύεται η πώληση ειδών για τα οποία ο προμηθευτής δεν 
αναδείχθηκε μειοδότης ή προσκόμιση παρεμφερών ειδών. 
όπως καθορίζεται στο ΠΔ.394/96. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων 

 
 Η προς υπογραφή σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτος. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης 
 
 Ο προμηθευτής κατέθεσε κατά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης στο 
4ο ΕΓ Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των ορών της σύμβασης, 
…………………………………………………………………. και ύψους χίλια 
τετρακόσια (1.400,00€)  ευρώ.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Κρατήσεις-Έξοδα- 

Πληρωμή-Δικαιολογητικά 
 
          1. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την 
οικονομική προσφορά. 
 
 2. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές 
δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ. 
 
 3. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά έχει ασυνήθιστα 
χαμηλή τιμή, τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/16. 
 
 4. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά εντός του χρόνου που 
θα καθορίζεται από την Επιτροπή. 
 
 5. Στις τιμές των προσφορών περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

 
 
 
 

Άρθρο 5 
Κρατήσεις- ΄Εξοδα 

. 
 
 1. Διενεργούνται κρατήσεις συνολικού ποσοστού 4,23068%, που 
αναλύονται ως εξής: 
 
  α. Υπέρ ΜΤΣ:   4,00% 
 
  β. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.:  0,07% 
 
  γ. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.:  0,06% 
 
  δ. Υπέρ Χαρτοσήμου:  0,0839% 
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  ε. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,01678% 
 
    ΣΥΝΟΛΟ: 4,23068% 
 
 2. Πρόσθετα, παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήματος(ΦΕ) ποσοστό 
4% (προμήθειες) , επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε 
διατάξεις. 
 
 3. Για τα εφόδια που παραλαμβάνονται από τη Δχση ΚΨΜ, για 
μεταπώληση θα παρακρατείται 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 
(Ν. 2198/94) επί της καθαρής αξίας (δηλ. μείον ΦΠΑ). 
 
 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου 
στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα 
και τιμή. 
 
 5. Επιπλέον ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ανά μήνα 
υποβολής αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για «είσπραξη 
χρημάτων από φορείς Κεντρικής Δκσης» και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
 

Άρθρο 6 
Τρόπος Πληρωμής 

 
 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από ΚΤΣ/ΔΥΒ με κατάθεση 
στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά από έλεγχο της δαπάνης και 
εκκαθάριση του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) με την προσκόμιση 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.  
 
 2. Για τα εφόδια που παραλαμβάνονται από τη Δχση ΚΨΜ, για 
μεταπώληση θα παρακρατείται 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος 
(Ν. 2198/94) επί της καθαρής αξίας (δηλ. μείον ΦΠΑ). Ο τρόπος πληρωμής 
έγκειται στο Δχστή ΚΨΜ  σύμφωνα με τη μηνιαία φορολογική ενημερότητα 
για «είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Δκσης» που θα 
προσκομίζουν οι προμηθευτές. 
 
 3. Προκαταβολή δεν θα δίνεται για κανένα λόγο. 
 
 4. Τα δελτία – τιμολόγια αποστολής, θα παραδίδονται οπωσδήποτε 
κατά την παραλαβή των προϊόντων, στον ΔΕΦ – Σιτιστή της Σχολής και στο Δχστη 
ΚΨΜ  της Σχόλης. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 7   
Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή 

 
 1. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς από τον προμηθευτή των 
προϊόντων στη ΣΕΤΤΗΛ, πρέπει να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με την 
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Ελληνική νομοθεσία, να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να απολυμαίνονται 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
 2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών 
πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή με την παρουσία του προμηθευτή 
ή του νομίμου εκπροσώπου του και του αρμοδίου διαχειριστή. 
 

       3     .Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το μέγεθος μέσα σε 24 
ώρες από την ειδοποίησή του. 

 
        4. Ο ανεφοδιασμός του ΚΨΜ – Συσσιτίου και η αντικατάσταση των 
προϊόντων από τον προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από συνεννόησή τους. 

 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Υγειονομικός και Ποιοτικός Έλεγχος 

 
 1. Με μέριμνα της υγειονομικής υπηρεσίας του Σχηματισμού θα 
συγκροτηθεί επιτροπή προελέγχου τροφίμων, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση 
των καταστημάτων των υποψηφίων προμηθευτών. Επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
κριθούν ακατάλληλες από την επιτροπή προελέγχου του Σχηματισμού, 
αποκλείονται. Περιοδικοί έλεγχοι να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης από την υγειονομική υπηρεσία του Σχηματισμού. 
 
 2. Ο προμηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγματοληψίας 
στο οποίο αναγράφεται το όνομά του ολογράφως καθώς και η ιδιότητά του όταν 
πρόκειται για αντιπρόσωπο. 
 
 3. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους 
παρακάτω τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά : 
 
  α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών 
 
  β. Με εργαστηριακή εξέταση 
 
  γ. Με οργανοληπτική εξέταση. 
 
 4. Τυχόν δειγματοληψία πραγματοποιείται παρουσία του προμηθευτή ή 
αντιπροσώπου του ενώ η αξία των δειγμάτων και το κόστος των αναλύσεων 
επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
 
 5. Η επιτροπή θα επισκέπτεται περιοδικά την βιοτεχνία – αποθήκη του 
προμηθευτή για διαπίστωση της τηρήσεως των υγειονομικών κανόνων, της 
υγιεινής επεξεργασίας και εναποθηκεύσεως των προοριζόμενων για την 
Στρατιωτική Υπηρεσία προϊόντων, την κατάσταση και το είδος της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. 
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 6. Τα αποτελέσματα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων 
τίθενται υπόψη της ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ και η οποία εισηγείται αμέσως για τη λήψη 
αποφάσεως. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
Αποτελέσματα Εργαστηριακών Εξετάσεων 

 
 1. Ως μικροβιολογικά κριτήρια λαμβάνονται τα εγκριθέντα από την 
υπηρεσία. 
 
 2. Σε περίπτωση ανευρέσεως παθολογικών μικροοργανισμών, η 
δειγματοληψία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το ΣΚ 422-10. Εάν το Προϊόν κριθεί 
εκ νέου ακατάλληλο τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στοάρθρο11 και 13 των 
παρόντων ειδικών όρων 
 
 3. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ενός ή περισσοτέρων προϊόντων 
εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 και 11  των ειδικών όρων. 
 
 4. Τα χαρακτηριζόμενα, ως ακατάλληλα, προϊόντα επαναδειγματίζονται. 
Η νέα δειγματοληψία αφορά νέα ποσότητα του προϊόντος (δείγμα διπλάσιο του 
πρώτου) που παραδίδεται στη Μονάδα. 
 
 5. Λοιπά, όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές της 7ης έκδοσης 
της ΓΕΣ/ΔΕΜ. 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 10 
Βάρος – Σύνθεση – Συσκευασία – Τρόπος Διαθέσεως –Συντήρηση Εφοδίων 

– Όριο Ζωής – Παραγγελίες 
 
 1. Όλα τα εφόδια να πληρούν τα καθοριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και της Τεχνικής Περιγραφής Ειδών Κυλικείου 
ΓΕΣ/ΔΕΜ. 
 
 2. Η συσκευασία να είναι, όπως του εμπορίου και πάντοτε σύμφωνα με 
το πνεύμα του άρθρου 9, κεφ.ΙΙΙ του κώδικα τροφίμων και ποτών, χωρίς άλλη 
χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας. Γίνονται δεκτά 
προϊόντα που διατίθενται, με συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας ή κενού. 
 
 3. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει, να αναγράφονται 
ευανάγνωστα και οι παρακάτω ενδείξεις έκτυπα επί της συσκευασίας, ή σε ειδικές 
αυτοκόλλητες ετικέτες: 
 
  α. Επωνυμία εταιρείας. 
 
  β. Ονομασία και σύνθεση προϊόντος. 
 
  γ. Καθαρό βάρος προϊόντος. 
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  δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης σύμφωνα με τα χρονικά 
όρια ζωής που ορίζονται στη παρούσα τεχνική προδιαγραφή. 
 
 4. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς από τον προμηθευτή των 
προϊόντων της ΣΕΤΤΗΛ, πρέπει να είναι κατάλληλα ,να φέρουν την 
προβλεπόμενη άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, να 
διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να απολυμαίνονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 
 
 5. Τα ψυγεία που θα εγκαταστήσει η εταιρεία, θα ηλεκτροδοτούνται από 
ρευματοδότες κατάλληλης διατομής καλωδίου και θα ασφαλίζονται με ξεχωριστή 
ασφάλεια από τον πίνακα ηλεκτρικής διανομής, σύμφωνα με τον κανονισμό 
Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης HD 384/ΕΛΟΤ. 
 
 6. Η ΣΕΤΤΗΛ δεν φέρει καμία ευθύνη, για τυχόν καταστροφή 
ψυγείου και αλλοίωση των προϊόντων που περιέχει, από πτώση τάσεως ή 
διακοπή ρεύματος. Τα αλλοιωμένα προϊόντα που τυχόν θα προκύπτουν, 
λόγω πτώσης τάσεως ή διακοπή ρεύματος, θα αντικαθίστανται 
αποκλειστικά με μέριμνα της εταιρείας. 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΦΠΑ – Ανατιμήσεις 

 
 1. Στις προσφερόμενες τιμές των διαφόρων ειδών δεν θα συμπεριλα-
μβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 2. .  Οι τιμές που θα δοθούν θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη 
διάρκεια ισχύς της σύμβασης . 
 
 3. Ανατιμήσεις θα γίνονται δεκτές συμφώνα με της παρ  1γ και 2 του 
άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και της Διευκρινίσεις του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με Αρ. 
Πρωτ.2040/13-04-2022/Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ψ9550ΞΤΒ-ΣΤΕ)  για οσο διαρκεί η 
πληθωριστική κρίση στις τιμές των πρώτων υλών και των καύσιμων. 
 
 

 ΆΡΘΡΟ 12 
Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις 

 
 1. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις καθυστερήσεως, 
ελλείψεως, προμήθειας ειδών καθώς και σε ακατάλληλα ποιοτικός είναι όπως στο 
άρθρο 218 του νόμου 4412/16: 
 
  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή 
σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 
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επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
 
  γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
 
 2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή του αναδόχου. 
 
 3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 4. Η έκπτωση του προμηθευτή, συνεπάγεται: 
 
  α. Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
χίλια   τετρακόσια (1.400,00€) ευρώ της συμβάσεως υπέρ του ΜΤΣ. 
 
  β. Την προμήθεια των ειδών από τον επόμενο μειοδότη που 
έλαβε μέρος διαγωνισμό, είτε με διενέργεια  συνοπτικών διαδικασιών  και χωρίς 
αυτών ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας . 
 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 
 1.   Ο Προμηθευτής, να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας κατά τις μη εργάσιμες ώρες και αργίες, κατόπιν  έγκρισης της ιεραρχίας 
της ΣΕΤΤΗΛ και αφού ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εισόδου του 
Προμηθευτή ή του προσωπικού του. 
 
 2. Ο Προμηθευτής να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την 
είσοδο, παραμονή και έξοδό του από το Στρατόπεδο.  
 
           3.  Ο Προμηθευτής για λόγους ασφαλείας του στρατοπέδου οφείλει να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Αξιωματικού της Κεντρικής  Πύλης του 
Στρατοπέδου. 
  
            4.  Ο Προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την 
είσοδό του, την παραμονή του και έξοδό του από το Στρατόπεδο. Για το λόγο αυτό 







Γ-10 
 

-//- 

να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. 
Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά 
εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
            5.  Επίσης, ο Προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση 
που θα προκληθεί ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 7. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 8. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
του Διοικητή της Μονάδος. 
 
 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
γνωστοποιήσει εγγράφως τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οδηγό του 
μεταφορικού μέσου που διακινεί τα προϊόντα στις Διαχειρίσεις Τροφίμων των 
Μονάδων και είναι υπεύθυνος για τη σωστή μεταφορά τους και ο οποίος θα 
παρευρίσκεται στις δειγματοληψίες για μακροσκοπικό – υγειονομικό έλεγχο, θα 
λειτουργεί ως εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών 
πρωτοκόλλων δειγματοληψίας. 
 
 
 
 10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της 
σύμβασης πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς περαιτέρω αποζημίωσης, 
σε περίπτωση που υπηρεσιακοί-επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την παύση 
της προμήθειας ή διαταχθεί από προϊστάμενη αρχή. 
   
 
 .  
 
        ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
        -Ο-          -Ο- 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ                                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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