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ΘΔΜΑ:  Έξεπλα Αγνξάο Τπ. Αξηζκ. 3/2019 γηα ηελ Πξνκήζεηα  Δηδψλ 
Φξέζθσλ Οπσξνιαραληθψλ Πξνο Κάιπςε Αλαγθψλ Δζηηαηνξίνπ   
ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ. 
 

 1. Έρνληαο ππφςε: 
 

 α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/23-11-1970) πεξί 
«Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ», φπσο 
ηζρχεη. 

 
 β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.2690/99 (ΦΔΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κχξσζε 
ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη.  
 

 γ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α΄ 112/13-07-2010) 
«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

 
 δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηζρχεη. 

 
 ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204/15-09-11) «χζηαζε 

εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

 
 ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α’ 107/09-05-13) «Δπείγνληα 
Μέηξα Δθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/12, 4093/12 θαη 4127/13» θαη εηδηθφηεξα 
επί ηεο παξαγξάθνπ Ε «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηζρχεη. 
 
 δ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 167/23-7-13) 
«Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ 
Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη. 
 



 

  

 ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην 
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
 
 ζ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη. 
 
 η. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/17 (ΦΔΚ Α΄ 74) πεξί 
«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
Ν.4387/16, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη 
κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, 
Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-21 θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο». 
 

 ηα. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 
ηνπο δηαηάθηεο» θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ βάζεη ηνπ ππ΄ 
αξ. πξση. 2/1000018/0026/30-12-16 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
φπσο ηζρχεη. 
 
 ηβ. Σελ ππ’ αξηζκ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απφθαζε ΤΔΘΑ 
(ΦΔΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ζε 
Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο», φπσο 
ηζρχεη. 
 

 ηγ. Σελ ππ΄ αξηζκ. Π1/2380/18 Γεθ 2012 Απφθαζε γηα ηε 
«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

 
  ηδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 15143 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
(ΦΔΚ Β΄ 3335/11-12-14) πεξί «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο 
δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΔΑΑΓΖΤ, 
θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, άξζξνπ 
4 ηνπ Ν.4013/11 (ΦΔΚ Α΄ 204) φπσο ηζρχεη.  

 
  ηε. Σελ ππ΄ αξηζκ. 158/2016/25-10-16 (ΦΔΚ Β΄ 3698/16-11-16) 
Απφθαζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ πεξί «Έγθξηζε Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.4 ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 
147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 
νδεγηψλ», φζνλ αθνξά παξ.4 άξζξνπ 79 Ν.4412/16 (ΦΔΚ Α΄ 147).  

 
  ηζη. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1191/14-03-17 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ 
ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ 
ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/16 
(ΦΔΚ Α΄ 147). 



 

  

 
  ηδ. Σελ ππ΄ αξηζκ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ Β΄ 1781/23-05-17) 

Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη πεξί «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο.  

 
 ηε. Σν ππ΄ αξ. 19REQ004360467 Πξσηνγελέο Αίηεκα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζέκαηνο. 

 
  ηζ. Σε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο Μνλάδαο «Κέξδε Δζηηαηνξίνπ», ε 

νπνία εκθαλίδεη ηθαλφ ππφινηπν. 

    θ.  Σν ππ΄ αξίζκ. 19REQ004360484 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κέζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζέκαηνο. 
  
       θα. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε 
πξνκήζεηαο, ελφςεη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο  ηεο Μνλάδαο.  
     
    
 2.     Γ η ε λ ε ξ γ ε ί 
  
 έξεπλα αγνξάο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ην 
πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο Μέζεο Σηκήο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο 
Γειηίνπ Σηκψλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Πηεξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Π.Α. γηα 
πεξηνδηθή πξνκήζεηα, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο, πξνο θάιπςε 
αλαγθψλ Δζηηαηνξίνπ Μνλάδαο. Σν πνζνζηφ έθπησζεο ζα είλαη εληαίν γηα φια 
ηα είδε νπσξνιαραληθψλ (cpv: 03221200-8). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Μέζε Σηκή 
πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, νπνίνο πξέπεη λα αθαηξείηαη κε εζσηεξηθή πθαίξεζε, θαη 
θαηφπηλ λα ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο. 
       Ζ ζπλνιηθή Π/Τ αμία ησλ αλσηέξσ εηδψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη 
κία ρηιηάδσλ  ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα επξψ (21.470,00 €) ζπκπ. ΦΠΑ 
πεξίπνπ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 
            
  Α.  Δίδε Φξνχησλ     6.000,00€ 
  Β.  Δίδε Λαραληθψλ   15.470,00€ 
 
Καζψο δελ είλαη δπλαηφο ν εθ ησλ πξνηέξσλ επαθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ 
εηδψλ ιφγσ κεηαβιεηφηεηαο ησλ κελνχ,  παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα ππφ 
πξνκήζεηα είδε:  
(ΑΓΓΟΤΡΗΑ,  ΜΑΡΟΤΛΗ, ΒΔΡΤΚΟΚΑ,  ΠΑΣΕΑΡΗΑ,  ΜΑΗΝΣΑΝΟ ΑΝΗΘΟ, 
ΚΟΡΓΑ,  ΚΑΡΟΣΑ,  ΚΔΡΑΗΑ, ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΝΩΠΑ, ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ,  
ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΦΡΔΚΑ, ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΞΔΡΑ,  ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΣΑΚΩΝΗΚΔ, 
ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΦΛΑΚΔ,  ΛΑΥΑΝΟ, ΛΔΜΟΝΗΑ, ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ 
(ΚΛΖΜΔΝΣΗΝΔ), ΔΛΖΝΟ , ΜΠΑΝΑΝΔ , ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΠΑΣΑΣΔ ΝΩΠΔ 
, ΠΔΠΟΝΗΑ ,  ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ, ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ- ΣΡΟΓΓΤΛΔ/ 
ΚΑΣΗΚΗΑ/ΥΡΩΜΑΣΗΣΔ, ΠΡΑΗΝΖ ΑΛΑΣΑ, ΡΟΚΑ,  ΡΟΓΑΚΗΝΑ,  



 

  

ΠΑΝΑΚΗ ΝΩΠΟ, ΣΑΦΤΛΗΑ,  ΝΣΟΜΑΣΔ , ΚΑΡΠΟΤΕΗ, ΓΤΟΜΟ 
ΦΡΔΚΟ,ΜΖΛΑ, ΑΥΛΑΓΗΑ ΚΛΠ). 
 
  
 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΩΝ-ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
    Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζπζθεπαζία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. Σα 
είδε ζα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο (θαηεγνξία "EXTRA" ή "I"), θαη ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο πξνδηαγξαθέο απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 
 
 Δπίζεο ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη: 
 
   - Να είλαη αθέξαηα, πγηή θαη πξφζθαηεο ζπιινγήο (απνθιείνληαη πξντφληα 
πνπ είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ κνχρια ή έληνκα, κε ειαηηψκαηα απφ 
κεραληθά αίηηα ή  αιινηψζεηο ηέηνηαο θχζεο πνπ ζα ηα θαζηζηνχζαλ 
αθαηάιιεια γηα θαηαλάισζε).  
  - Να είλαη θαζαξά, απαιιαγκέλα ρσκάησλ, ιάζπεο, ξχπαλζεο θαη απφ θάζε 
μέλε πξνο ην πξντφλ αλφξγαλε ή νξγαληθή χιε. 
  - Να κελ είλαη πξνζβεβιεκέλα απφ παξάζηηα θαη λα κελ εκθαλίδνπλ 
αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο ή ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  
  - Να πξνέξρνληαη απφ θπηά ή θαξπνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάιιειν ζηάδην 
σξίκαλζεο γηα άκεζε θαηαλάισζε. 
   - Υσξίο αζπλήζε εμσηεξηθή πγξαζία θαη ρσξίο αξρή εμσηεξηθήο μήξαλζεο. 
     - Υσξίο δεκηέο νθεηιφκελεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηφ θαη 
απαιιαγκέλα απφ μέλε νζκή ή γεχζε.   
 
 3. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί σο πξνο ηελ πξνζηαηεπηηθή 
ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ, ελψ ζην ηηκνιφγην ή Γειηίν Απνζηνιήο ηα είδε ζα 
πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη επθξηλψο κε ηελ πεξηγξαθή, ηελ πνηθηιία θαη ηελ 
θαηεγνξία πνηφηεηαο. Ζ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεηαη θαηά ηηο 
εξγάζηκεο ψξεο  ζην ρψξν ηνπ Δζηηαηνξίνπ ηεο Μνλάδαο, κε θαηάιιεια 
κεηαθνξηθά κέζα θαη πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επί πιένλ 
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη 
θαζεκεξηλά, απφ 1/6/19 έσο 30/9/19 θαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα ην 
ππφινηπν έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο. 
 
Ηδηαίηεξεο Παξαηεξήζεηο: 
 1. Πνξηνθάιηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµα δνπµεξά θαη γιπθά, 
ρσξίο ζπφξνπο, ςηιφθινπδα κεηξίνπ κεγέζνπο, θαηάιιεια γηα επηηξαπέδηα 
θαηαλάισζε.  
 2. Μήια θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµα, δνπµεξά θαη γιπθά, µεηξίνπ 
µεγέζνπο.  
 3. Αριάδηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, δνπµεξά θαη γιπθά, µεηξίνπ 
µεγέζνπο.  
 4. Μπαλάλεο θξέζθηεο αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµεο γιπθέο, θαλνληθνχ 
µεγέζνπο.  
 5. Καξπνχδη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµν, δνπµεξφ θαη γιπθφ, 
Μεηξίνπ µεγέζνπο.  



 

  

 6. Πεπφλη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµν, δνπµεξφ θαη γιπθφ, 
θαλνληθνχ µεγέζνπο.  
 7. Παηάηεο θξέζθηεο αξίζηεο πνηφηεηνο, κεηξίνπ κεγέζνπο. 
  8. Κξεµµχδηα μεξά αξίζηεο πνηφηεηνο, κεηξίνπ κεγέζνπο.  
 9. Σνµάηεο θξέζθηεο αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµεο, δνπµεξέο θαη γιπθέο, 
µεηξίνπ µεγέζνπο, θαηάιιειεο γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε (ζαιάηα).  
 10.Αγγνχξηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, πξάζηλα, µεηξίνπ µεγέζνπο.  
 11.Λάραλν θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ιεπθφ, µεηξίνπ µεγέζνπο, ζθηρηφ 
θαηάιιειν γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε (ζαιάηα).  
 12. Μαξνχιη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, θαλνληθνχ µεγέζνπο, θαηάιιειν 
γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε (ζαιάηα ).  
 13. Κνινθχζηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµα, γιπθά, µεηξίνπ 
µεγέζνπο.  
 14. Καξφηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηµα θαη γιπθά, µεηξίνπ 
µεγέζνπο, ηξαγαλά.  
 15. Λεµφληα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηαο, ψξηµα, δνπµεξά, µεηξίνπ 
µεγέζνπο.  
 16. παλάθη θξέζθν αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµν θαη πξάζηλν. 
  17. Ματληαλφο- Αληζνο-ειηλν θξέζθνο αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµνο θαη 
πξάζηλνο.  
 18. Κξεµµπδάθηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµα θαη πξάζηλα  
 19.Κιηµεληίληα θξέζθα, αξίζηεο πνηφηεηνο, δνπµεξά ρσξίο ζπφξνπο, 
ψξηµα, γιπθά, µεηξίνπ µεγέζνπο  
 20. Γηαξµάδεο – θξέζθνη , αξίζηεο πνηφηεηνο, ψξηµνη, δνπµεξνί, µεηξίνπ 
µεγέζνπο.  
 23. θφξδα ληφπηα, µεηξίνπ µεγέζνπο, αξίζηεο πνηφηεηαο.  
 24. Πηπεξηέο πξάζηλεο, ηξαγαλέο, µεηξίνπ µεγέζνπο, αξίζηεο πνηφηεηαο. 
  25. Μειηηδάλεο αξίζηεο πνηφηεηαο µεηξίνπ µεγέζνπο.  
 
 4. Ζ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε ζε 
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, απφ ηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ κε ηελ παξάδνζε ησλ 
εηδψλ, θαηφπηλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη έθδνζε θαλνληθνχ 
ηηκνινγίνπ πξνκεζεπηή επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 
΄΄ΔΞΩΦΛΖΘΔΗ΄΄ κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ πξνκεζεπηή θαη 
επηζπλαπηφκελνπ ηνπ ηζρχνληνο Γειηίνπ Σηκψλ. Δπί ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ 
ηηκνινγίνπ ζα δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα 
κε ην Ν. 4172/13 θαη 0,12432% ππέξ ΔΑΓΖΤ-ΑΔΠΠ.  
 
 5. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, καδί κε αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
ή βεβαίσζε εγγξαθήο Δπηκειεηεξίνπ ηεο επηρείξεζεο, Φ/Α αδεηψλ 
θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη  Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πιήξε 
θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, επί ποινή απόππιτηρ, 
ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, κε κέξηκλα ζαο, εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ ή ζηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή, κέρξη ηελ 26-2-2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 09:00 πκ. ζηελ 
Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Μνλάδαο. 
 

6. ην δεμί κέξνο εμσηεξηθά θάζε θαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 

 
  α. Ζ έλδεημε κε θεθαιαία γξάκκαηα :  



 

  

 
« ΠΡΟ ΚΕΔΑ/-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ». 

 
           β. Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, θαηαζηήκαηνο ή εηαηξείαο πνπ 
ζπκκεηέρεη. 
 

   γ. Ζ αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
παξαγσγήο πξντφλησλ, ηειέθσλν FΑΥ. 
 
  7.  Ηζρχο πξνζθνξάο γηα εθαηφλ είθνζη (120) κέξεο. 
 
  8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη αμηνιφγεζε απηψλ ζα γίλεη απφ 
αξκφδηα Δπηηξνπή Αγνξψλ ηεο Μνλάδαο ηελ 26-2-2019, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
09:00πκ, κε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ππφθεηηαη ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο, ελψ ζα 
αθνινπζήζεη ε ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 9. Ζ Μνλάδα δχλαηαη λα δεηήζεη επηπιένλ ζηνηρεία ζε πεξίπησζε 
αζπλήζηζηα πςειψλ εθπηψζεσλ θαζψο θαη λα αμηνπνηήζεη ηπρφλ 
πθηζηάκελνπο ειέγρνπο ηεο επηρείξεζεο απφ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο άιισλ 
θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
  10. Δπηηξνπή Αμθψλ ηεο Μνλάδαο δχλαηαη λα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ην ρψξν ηεο επηρείξεζεο, πξνο δηαπίζησζε ηεο 
ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο 
ησλ πξννξηδφκελσλ γηα ηε Μνλάδα πξντφλησλ. Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα 
ιακβάλνληαη δείγκαηα απφ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαη λα απνζηέιινληαη ζηα 
αξκφδηα Κξαηηθά ή ηξαηησηηθά Υεκεία γηα έιεγρν, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ 
επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή (έσο 12 δεηγκαηνιεςίεο εηεζίσο). 
 
 10. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε ζην 
ηειέθσλν 23520-90140 (Αζκρνο Τθαληίδεο η.) θαη 23520-90184 (Αζκηαο 
Μάξθνπ Ησαλ.). 
 
           
  κρνο (Η) Διεπζ. Εέπνο 

Γηνηθεηήο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ ΓΔ(Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
      Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
 
 

 
  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 «Α» ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ                   
 «Β» ρέδην χκβαζεο 
 



 

  

       ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
       ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       θνηίλα  4-2.-2019 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»   
   ζηελ Φ.830/ΑΓ. 218/47/25                                                                

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Σος ππομηθεςηή ……………………………………………………………………. 

Δπιθςμώ να ζαρ πποζθέπυ ηιμέρ για ηα καηυηέπυ είδη : 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
Πποζθεπόμενο 
Ποζοζηό (%) 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

1 

Πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) 

επί ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ ηεο Γλζεο 
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Π.Δ 
Πηεξίαο 

…………………%. 
………………….. 
.......................... 

  
1. ΣΗ ΣΗΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ Ο ΦΠΑ  
2. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΩΝ  …………. ΜΔΡΔ ΑΠ’ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 
3. ΘΑ  ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΔΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 4 % ΓΗΑ 

ΠΩΛΖΖ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩ ΣΩΝ 150,00 ΔΤΡΩ (ΥΩΡΗ ΦΠΑ) θαη 0,12432% 
ππεξ ΔΑΓΖΤ-ΑΔΠΠ. 

4. ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ  ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΑΠΟ 
ΣΖ ΓΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΦΚΑ ΚΑΣΑ 
ΣΖΝ ΔΞΟΦΛΖΖ. 

5. ΔΞΟΦΛΖΖ ΑΝΩ ΣΩΝ 500 ΔΤΡΩ ΜΔ ΦΠΑ ΘΑ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔΩ 
ΚΑΣΑΘΔΖ Δ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ. 

6. ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ.  
 

                                                                               κοηίνα, ..… -…… -2019 
 
 

Ο Ο  ΣΑ  
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΜΔΛΗ 

  Α) 
   

  
 

(ΤΠΟΓΡΑΦΖ –ΦΡΑΓΗΓΑ)  Β)  
 
       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληηδεο 
         Δ.Ο.Τ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ ΓΔ(Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
      Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
 
 



 

  

         ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
.                          ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       θνηίλα   4-2-  2019 

    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»    
    ζηελ Φ.830/ΑΓ.218/47/25                                                             

 

 

ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. ………/2019 

 

Ανάδοσορ: «…………………………» 

ΑΦΜ …………..-………………………. 

 
 
 
 



ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
 
 
 
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Χ Ν     Τ Μ Β Α  Η   ....../2019 
                                                        
 

Άξζξν 1ν    :   Γηάξθεηα χκβαζεο- Αληηθείκελν 
Άξζξν 2ν    :   Πνηφηεηα 

   Άξζξν 3ν    :   Παξάδνζε-Παξαιαβή 
    Άξζξν 4ν    :   Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο   
    Άξζξν 5ν    :   Κπξψζεηο- Έθπησζε-Γηαηηεζία 
    Άξζξν 6ν    :   Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξψζεσλ  
    Άξζξν 7ν    :   Απμνκείσζε Πνζνηήησλ 
    Άξζξν 8ν    :   Πιεξσκή Κξαηήζεσλ 
    Άξζξν 9ν    :   Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ 
    Άξζξν 10ν  :   Δγγπνδνζία 
    Άξζξν 11o  :   Σειηθέο Γηαηάμεηο 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. ......./2019 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΡΔΚΧΝ ΟΠΧΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΧΝ  
ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΙΝΑ 

 
 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 εηδψλ γηα θάιπςε 
αλαγθψλ ηεο Σξνθνδνζίαο ηνπ ΚΔΓΑ/θνηίλαο. 

 
1. Υξφλνο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο : .............. 
 
2. Σφπνο θαηαξηίζεσο ηεο ζχκβαζεο : Γξαθείν Γηνηθεηνχ ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
 
3. πκβαιιφκελνη : 

 
 α. Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ, κρνο (Η) Εέπνο Διεπζέξηνο, σο 
εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηελ .....................................  
θαηαθπξσηηθή απφθαζε.   
 
 β. ...................... ………………  Νφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
΄΄...............................΄΄ - ΑΦΜ .................. - 
 
 4. Σν ΚΔΓΑ/Κ ζχκθσλα κε ηελ  αλσηέξσ ζρεηηθή θαηαθπξσηηθή απφθαζε  
αλαζέηεη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηνδφηε ΄΄ ............................ ΄΄-ΑΦΜ ..................- 
ΓΝΖ….................., ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα 
ζην πξψην άξζξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζην ζπλεκκέλν Γειηίν 
Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ. 
 
 5. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ν Γηνηθεηήο ηνπ ΚΔΓΑ/Κ κε ηελ ηδηφηεηα πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3α , αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ 
ζπλεκκέλνπ Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ Πεξηθέξεηαο Πηεξίαο ζηνλ ΄΄ 
................................ .΄΄ θαη απηφο, πνπ ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία 
΄΄ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ΄΄ ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
 
 

Άπθπο 1 
Γιάπκεια ύμβαζηρ-Ανηικείμενο 

 
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο, ήηνη απφ ................ έσο 

..............., θαη κε πξνυπνινγηδφκελν χςνο 21.470,00€ (ζπκπ. ΦΠΑ 13%). 
 

2. Ζ πξνκήζεηα αθνξά δηάθνξα Νσπά θξνχηα θαη ιαραληθά κε 
πνζνζηφ έθπησζεο ............% επί ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ Σκήκαηνο 
Δκπνξίνπ ηεο Γλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ Πηεξίαο. 
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Άπθπο 2 
Ποιόηηηα 

 
 1.  Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα ηνπ άξζξνπ 1 πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο 

(EXTRA ή Η) θαη λα πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα 
πξνηνληα ζα επηζηξέθνληαη άκεζα.  
 

  2. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο λνζείαο ησλ πξντφλησλ, ή ζνβαξήο 
πγεηνλνκηθήο παξάβαζεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, 
χζηεξα απφ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ρσξίο 
άιιε δηαδηθαζία (ακέζσο). 

 
3. ε φιεο ηηο ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο ζα αλαθέξνληαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

είδνπο, ε εκεξνκελία ζπγθνκηδήο, ε πξνέιεπζε θαη ν ζπζθεπαζηήο ησλ 
πξντφλησλ, θαζψο θαη  φια ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ. 

 
 

Άπθπο 3 
Παπάδοζη – Παπαλαβή  

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαζεκεξηλά, απφ 1/6/19 έσο 30/9/19 θαη 2 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα γηα ην ππφινηπν έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειζείζαο 
πνζφηεηαο, ζην ρψξν ησλ καγεηξείσλ-Σξνθνδνζίαο ηεο Μνλάδαο, ρσξίο θακία 
επηβάξπλζε. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο θαη νη παξαδίδνληεο ππάιιεινη απηνχ, απνδέρνληαη ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο 
ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ Μνλάδα γηα ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 
εηζέξρνληαη ζην ΚΔΓΑ/Κ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 
 
 3. Ο αλεθνδηαζκφο ηεο Μνλάδαο  ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ηνπο. 
 
 4. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε : 
 
 α. Να κεηαθέξεη θαη λα παξαδίδεη ηα είδε κε εηδηθφ ή θαηάιιεια 
δηαζθεπαζκέλν δηθφ ηνπ κέζνλ ην νπνίν πξέπεη : 
 
  (1) Να δηαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη θάζε είδνπο 
ξχπαλζε. 
  (2) Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
  (3) Να εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε ςχμε, αλάινγα κε ην 
κεηαθεξφκελν πξντφλ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδψλ θαη ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ). 
 
 β. Να εθηειεί ηηο παξαγγειίεο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο κέζα ζε 24 
ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ. 
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 5. ε πεξίπησζε χπαξμεο θελψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο, ζα ρξεψλνληαη απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Μνλάδα ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ηνπο. Ζ Μνλάδα 
ππνρξεψλεηαη λα ηα επηζηξέθεη ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα. Οη θζνξέο ή 
απψιεηεο ζηα παξαπάλσ είδε ζα βαξχλνπλ ηελ Μνλάδα πνπ ζα θαηαβάιεη ηελ 
αμία ηνπο ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 6. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη 
απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Μνλάδαο (αμησκαηηθφ πγ/θνπ ή αληηθαηαζηάηε θαη ινηπά 
φξγαλα ήηνη Αμθν Ωλίσλ θαη Γηαρ/ζηε Δζηηαηνξίνπ- επηηξνπή παξαιαβήο),  θαηά 
ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. Αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΚΔΓΑ/Κ κπνξνχλ λα λα 
επηζθέπηνληαη θαη λα ειέγρνπλ ηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ απφ 
πιεπξάο πγεηνλνκηθήο θαηαζηάζεσο. 
 
 7. Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά : 
 
 α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ. 
 
 β. Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. 
 
  
 8. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή, ελψ ε αμία ησλ 
δεηγκάησλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 9. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο, αλ ηα παξαιεθζέληα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζε (νπφηε ην πξσηφθνιιν κπνξεί λα ηίζεηαη θαη σο 
ζθξαγίδα φπηζζελ ηνπ ηηκνινγίνπ), ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζπληάζζεη 
πξσηφθνιιν απνξξίςεσο, αθνχ απνθαζίζεη κε πιεηνςεθία πεξί ηεο απνξξίςεσο 
κέξνπο ή φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απνξξίςεσο 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
ή ηνλ παξηζηάκελν αληηπξφζσπν ηνπ. Σπρφλ άξλεζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ζε απηφ. 
 
 10. Σα πξσηφθνιια απνξξίςεσο αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ αγνξαζηή πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
Αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ πξσηνθφιισλ απφξξηςεο απνζηέιινληαη θαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 11. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα απνξξηθζέληα είδε ή έρεη 
ειιείςεηο ζε είδε πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ηνπ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 5. 
 
 12. Οη αλάγθεο ηεο Μνλάδαο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ πξνκεζεπηή 
ηνπιάρηζηνλ πξν 24ψξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε απφ απηφλ ησλ αλαγθαίσλ 
πνζνηήησλ. 
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Άπθπο 4 
Τγειονομικόρ Έλεγσορ 

 
 1. Τγεηνλνκηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη θαηά πεξηνδηθά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ εηδψλ ζην 
κήλνο Σξνθνδνζίαο. Τπεχζπλα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν είλαη νη Αμθνί 
Τγεηνλνκηθνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Κ. Όηαλ ν Αμθνο πγεηνλνκηθνχ θξίλεη φηη πξέπεη λα 
ιεθζνχλ δείγκαηα γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 
αληηδηθίεο κε ηνλ πξνκεζεπηή, ζα εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα 
πξνζέιζεη ν ίδηνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ γηα λα παξαζηεί ζηε 
δεηγκαηνιεςία. Δθ΄ φζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, ζα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεςία απνπζία ηνπ θαη ζα ζπληάζζεηαη 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ή ηνλ 
Τπνδηνηθεηή ηεο Μνλάδαο, θαη ηνλ Αμθφ πγεηνλνκηθνχ πνπ εθηειεί ηελ 
δεηγκαηνιεςία. Ζ δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ εθηεινχληα ηαηξφ ζα γίλεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο θνξεηφ ςπγείν (ηζφζεξκν ςπγείν) θαη ηα είδε ζα απνζηέιινληαη 
γηα έιεγρν ζε θαηάιιειν εξγαζηήξην, ζηξαηησηηθφ ή θξαηηθφ, θαηά πξνηεξαηφηεηα. 
 
 2. Δπηηξνπή Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Κ επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε ηνπο ρψξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ 
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο ησλ πξννξηδνκέλσλ 
γηα ηε Μνλάδα πξντφλησλ. Δπίζεο κπνξεί λα παίξλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο δείγκαηα 
γηα έιεγρν θαη λα ηα απνζηέιιεη ζε ηξαηησηηθφ ή Κξαηηθφ Υεκείν. 
 
 

Άπθπο 5 
Κςπώζειρ – Κήπςξη Ππομηθεςηή υρ Έκπηυηος 

 
1. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν πξνκεζεπηήο ζα παξαιείςεη 

λα ρνξεγήζεη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ηα πξντφληα ή ρνξεγήζεη απηά κε 
θαζπζηέξεζε ή δελ δηαζέηεη ηα δεηνχκελα πξντφληα, ε Μνλάδα έρεη ην δηθαίσκα 
θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αληίζηνηρε επηηξνπή παξαιαβψλ, λα πξνβεί ζηελ 
αγνξά ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

 
2. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο 

ζπκβάζεσο (π.ρ. είδε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο κεηά απφ ρεκηθή ή 
κηθξνβηνινγηθή ή καθξνζθνπηθή εμέηαζε (ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγείηαη  θίλδπλνο 
γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, νπφηε θαη έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2), 
εθπξφζεζκε παξάδνζε, άξλεζε αληηθαηάζηαζεο απνξξηθζέλησλ πξντφλησλ, 
έιιεηςε πξντφλησλ), ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

 
 α.  Σελ πξψηε θνξά έγγξαθε ελεκέξσζε- απιή πξνεηδνπνίεζε. 
 
 β.  Σελ δεχηεξε θνξά έγγξαθε ελεκέξσζε- πξνεηδνπνίεζε έθπησζεο. 
  
    γ. Σελ ηξίηε θνξά κε έθπησζε. 
 

3. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο (ηξίηε παξάβαζε) ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. Με ηελ έθπησζε επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο : 
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α. Έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην 
φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ΄ απηήλ. 

 
β. Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο απφ ηνλ επφκελν ζπκκεηέρνληα κεηνδφηε ζηελ 

έξεπλα αγνξάο. 
 

 
Άπθπο 6 

Δξαιπέζειρ Δπιβολήρ Κςπώζευν - Ανυηέπα Βία 
 
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί 

αλσηέξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ 
πξντφλησλ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή αληηθαηάζηαζεο απνξξηθζέλησλ 
πξντφλησλ. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Ωο 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ : 

 
α. Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
β. Γεληθή ε κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
 
γ. Πιεκκχξα.  
 
δ. εηζκφο . 
 
ε. Πφιεκνο.  
 
ζη. Γηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ πνπ έρεη 

πηζηνπνηεζεί αξκνδίσο θαη εθ΄ φζνλ απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
2. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εθδήισζε ηνπο, 
ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαξθνχλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ 
ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπο, θαη λα βεβαησζνχλ απφ αξκφδηα Αξρή. 

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θαλέλα απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δελ ζα γίλνπλ 
απνδεθηνί εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο παξαδψζεη πξντφληα ζε άιιν θαηαλαισηή θαηά 
ηηο εκεξνκελίεο πνπ επηθαιεζζεί αδπλακία παξάδνζεο ζηελ Μνλάδα. 

 
 
4. Γηα ηα είδε πνπ παξαδίδεη ζηελ Σξνθνδνζία ζα εθδίδεη θαλνληθφ ηηκνιφγην 

θαη ζα εμνθιείηαη ηνηο κεηξεηνίο απζεκεξφλ απν ηε Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ. 
 
5. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη : 

α.   Να ππνγξάθεη ην βηβιίν σλίσλ φπνπ απαηηείηαη. 
β. Να πξνζθνκίδεη, ρσξίο εηδνπνίεζε, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα ΗΚΑ/ΔΦΚΑ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεη ν 
αληίζηνηρνο θνξέαο. Ζ κε πξνζθφκηζε ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο. 
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Άπθπο 7 
Αςξομείυζη ποζοηήηυν 

 
1. Ζ Μνλάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο θαζψο θαη ηεο κείσζεο 

ησλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ, αλάινγα κε ηελ δχλακε ηνπο θαη 
ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θαηά κέγηζην πνζνζηφ 30%. 

 
2. Ζ παξαπάλσ απμνκείσζε νπδεκία επίδξαζε ζα έρεη ζηηο ηηκέο πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη. 
 
 

Άπθπο 8 
Πληπυμή – Κπαηήζειρ 

 
 1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε (κεηξεηά ή θαηάζεζε), κε ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ αξκφδην αμησκαηηθφ ηεο Μνλάδαο 
κε βάζε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 
 α. Σηκνιφγην ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο 
θαηά είδνο, πνζφηεηα θαη ηηκή. 
 
 β. Δμνθιεηηθή απφδεημε (εθ΄ φζνλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 
΄΄ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ΄΄). Δπί ηεο εμνθιεηηθήο απφδεημεο ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο 
Σηκνινγίνπ πνπ εμνθιείηαη θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ. 
 
 γ. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην 
Γεκφζην/Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο πξνο ην Η.Κ.Α/ΔΦΚΑ. ζε ηζρχ. 
 
 δ. Σα ζρεηηθά δειηία απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε : 
 
 α. Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ 
παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εθνδίσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΚΔΓΑ/Κ. 
 
              β. Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% (Ν. 4172/13) επί ηεο θαζαξήο 
αμίαο ησλ πξντφλησλ. 
  
  

Άπθπο 9 
Αναπποζαπμογή Σιμών 

 
 Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (έλα έηνο), ε ρνξεγνχκελε 
έθπησζε επί ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ εηδψλ ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 
 

Άπθπο 10 
Δγγςοδοζία καλήρ εκηέλεζηρ  

 
Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 
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Άπθπο 11                

Σελικέρ Γιαηάξειρ 
 
1. Απνθιείεηαη ν πξνκεζεπηήο λα εθρσξήζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε νιηθά ή κεξηθά, ζε 
νπνηνδήπνηε ηξίην. 

 
2.   Κάζε δηαθνξά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ιχλεηαη, εθ΄ 

φζνλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πξνζθπγή, απφ ηα 
δηθαζηήξηα ηεο πεξηνρήο πνπ δηεμάγεηαη ν δηαγσληζκφο, κε εθαξκνγή ηνπ 
Διιεληθνχ Γηθαίνπ. 

 
3.  Σα Γηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ ησλ Δ.Γ., ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γεληθά ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε αηηία, επεηδή δελ εθαξκφζηεθαλ νη φξνη ηεο 
ζχκβαζεο, 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. 

 
 4.  Ο αγνξαζηήο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ 

ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε Αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 
θφξσλ, ηειψλ θιπ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ζηελ 
πνηφηεηα, ζηελ ηηκή θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 
 5.  Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη (Γηαθεξχμεηο, φξνπο ζπκθσληψλ, πξνζθνξψλ θηι), εθηφο απφ πξνθαλή 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο. 

 
6. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξη 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηδηαίηεξα δε ηνπ Ν.4412/16. 
 

7. Ζ Παξνχζα ζπληάρζεθε ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα, θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζε ηεο ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ ηα πξσηφηππα απηά, 
ην έλα (1) θξαηήζεθε απφ ην ΚΔΓΑ/Κ θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο. 
  

Οι ςμβαλλόμενοι 
 

Ο Γιοικηηήρ 
 
 

    
 

 Ο Ππομηθεςηήρ 
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          Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληηδεο 
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Μ.Τ ΓΔ(Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
      Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
 


