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ΘΔΜΑ :     Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  Τπ. Αξηζκ. 8/2019 γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Γαιαθηνθνκηθψλ Δηδψλ  θαη Σπξί Φέηαο κε Λήςε Δλζθξά-
γηζησλ Πξνζθνξψλ. 
 

ΥΔΣ :       
 

 1. Έρνληαο ππφςε: 
 

 α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ.721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/23-11-1970) πεξί «Οηθν-
λνκηθήο 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 θπβεξλεηη-
θψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχ-
γεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

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

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

ληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Με-
ηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

 
 ζη. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/13 (ΦΔΚ Α’ 107/09-05-13) «Δπείγνληα Μέ-
ηξα 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 εκπνξη-
θέο 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. 
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 ε. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άι-
ιεο 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 «π-
ληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4387/16, κέ-
ηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσλη-
θήο 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 δη-
αηάθηεο» 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 Πξντζηα-
κέλνπο 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, Αληαγσληζηηθφηε-
ηαο, 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. 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). 

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

ζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη πεξί «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγί-
αο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

 
 ηδ. Σν ππ΄ αξ. 19REQ004508483 Πξσηνγελέο Αίηεκα κέζσ ηεο πιαη-
θφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 
γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζέκαηνο. 

 
  ηε. Σηο κεξίδεο απνζέζεσλ ηεο Μνλάδαο «Κέξδε Δζηηαηνξίνπ θαη Κέξ-

δε Κπιηθείνπ» , νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηθαλφ ππφινηπν. 
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    ηζ.  Σν ππ΄ αξίζκ. 19REQ004508542 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜ-
ΓΖ) γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζέκαηνο. 
  
       θ.  Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε πξνκήζεη-
αο, ελφςεη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο  ηεο Μνλάδαο.  
  

1. Κ  α  ι  ν  χ  κ  ε 
 

   Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο  
θαη ηηο θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ 
πεξηνδηθή πξνκήζεηα γαιαθηνθνκηθψλ εηδψλ θαη θέηαο, πξνυπνινγηζζείζαο δα-
πάλεο πνζνχ είθνζη ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξψ θαη ζαξάληα ιε-
πηψλ (20.675,40€), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αξ-
γφηεξν κέρξη ηελ 14ε Μαξηίνπ  2019 εκέξα  Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ.  
  

3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο θαηαζέηνληάο ηνλ ζηε Κεληξηθή Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο (Παξαιία 
θνηίλαο ΣΚ 600 63) ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέ-
ξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηα-
ινχλ.  
  

4. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα  
είλαη εθπξφζεζκεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη.  
  

5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ηελ Πέμπηη 
14-3-2019 και ώπα 10:00π.μ., ζα γίλεη δεκφζηα ζην ρψξν ηεο Λέζρεο Αμθσλ, 
απφ ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή Αγνξψλ Μαξηίνπ ηεο Μνλάδαο, κε ηελ  ζχληαμε 
ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ππφθεη-
ηαη ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΚΔΓΑ θνηίλαο. 

 
6.  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηειεί ε ρακειφ-

ηεξε ηηκή γηα ην θαζέλα απφ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε.  
  

7. Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο παξνχ-
ζαο πξνκήζεηαο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Οηθν-
λνκηθνχ ηεο Μνλάδαο, ηειέθσλν 23520-90140-1.  
         
       κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππίδεο 
           Γηνηθεηήο 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ   
«Α»  : ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ   
«Β» :   ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
«Γ» :   ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
«Γ» :   ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»      ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ην Φ.830/ΑΓ.393/.93/49    ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       θνηίλα   27-2-2019 
 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ και ΣΤΡΙ  
ΦΔΣΑ Π.Ο.Π , ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ ΚΟΣΙΝΑ 

 
 1. Σν ΚΔΓΑ/ δηελεξγεί έξεπλα αγνξάο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά κνλάδα είδνπο πξντφληνο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηεο Π.Α. γηα ηελ πεξηνδηθή πξνκήζεηα ησλ θάησζη γα-
ιαθηνθνκηθψλ εηδψλ (πεληάκελε) θαη ηπξί θέηαο (εηήζηα) πξνο θάιπςε αλαγθψλ 
Κεληξηθνχ Κπιηθείνπ θαη Γηαρείξηζεο Δζηηαηνξίνπ ηεο Μνλάδαο θαη ζα ζπκπεξη-
ιακβάλεη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδνο: 
  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ.Μ. Π/Τ Ποζόηηηα Π/Τ Κόζηορ 

1. Γάια παζηεξησκέλν 
πιήξεο ιηπαξψλ 3,5-
4,1%, ζπζθεπαζία 1ιηη 

Σεκ. 5.000 4.000,00 

2. Γάια παζηεξησκέλν ρα-
κειψλ ιηπαξψλ 1-1,5%, 
ζπζθεπαζία 1 ιίη 

Σεκ. 1.000 800,00 

3. νθνιαηνχρν Γάια  450-
550 ml κηθξήο δηάξθεηαο 
(φρη uht) 

Σεκ. 2.000 1.200,00 

4. Αγειαδηλφ Παξαδνζηαθφ 
Γηανχξηη 210-240γξ. 

Σεκ. 1.000 410,00 

5. Πξφβεην Παξαδνζηαθφ 
Γηανχξηη 300-340γξ. 

Σεκ. 600 480,00 

6. Αξηάλη 0,5ιηη Σεκ. 600 480,00 

7. Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ 
(πιήξεο θαη κε κεησκέλα 
ιηπαξά) 190-210γξ.  

Σεκ. 300 117,00 

8. Σπξί Φέηα Π.Ο.Π Κηιά 2.200 10.560,00 

   ΤΝΟΛΟ 18.180,00 

   ΦΠΑ    2.495,40 

   ΟΝΟΜΑΣΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

20.675,40 

 
 2. Ο εθηηκψκελνο Π/Τ αλέξρεηαη ζε είθνζη ρηιηάδεο εμαθφζηα εβδνκήληα πέληε 
επξψ θαη ζαξάληα ιεπηά (20.675,40 €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  . 

 
 3. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο λα θαηαηεζεί μέσπι ηην 14/3/2019 ημέπα Πέ-
μπηη και ώπα 10:00 π.μ. ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηεο Μνλάδαο ή ζηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Αγνξψλ κελφο Μαξηίνπ 2019. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ αμηνινγνχληαη.  
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4. ην δεμί κέξνο εμσηεξηθά θάζε θαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξά-
θνληαη επθξηλψο: 
 
  α. Ζ έλδεημε κε θεθαιαία γξάκκαηα :  
« ΠΡΟ ΚΔΓΑ/ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠ. ΑΡΗΘΜ.8/2019 
ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΦΔΣΑ ». 
 
           β. Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, θαηαζηήκαηνο ή εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη 
θαη ζε πεξίπησζε αληηπξνζψπνπ θαη ε επσλπκία ηεο αληηπξνζσπείαο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 

   γ. Ζ αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
παξαγσγήο πξντφλησλ, ηειέθσλν FΑΥ. 

 
Μέζα ζηον θάκελο, εκηόρ από ηην οικονομική πποζθοπά να 

ζςμπεπιληθθούν και:  
 
1)       Άδεηα ιεηηνπξγίαο (θ/α) πνπ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 

ρεηξηζκνχ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. ΚΑΗ θ/α ησλ αδεηψλ ησλ ζρεηηθψλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο ησλ ππφςε εηδψλ (ζεσξεκέλα απφ ηελ Κηεληαηξηθή 
Τπεξεζία θαη ζε ηζρχ) . 

2) Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχια-
θηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη επηηξέ-
πνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο ΠΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπο γηα έιεγρν, παξέρνληαο ηνπο θάζε δηεπθφιπλζε θαη δηεπθξίληζε πνπ ηπρφλ 
ηνπο δεηεζεί. 

 
  3)    Βεβαίσζε ηνπ ΔΦΔΣ ή άιινπ αξκφδηνπ θνξέα ή πηζηνπνηεηηθφ ISO ζε 
ηζρχ, (απιά θ/α), ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ 
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ 
Διέγρνπ (HACCP) παξαγσγνχ θαη αληηπξφζσπνπ/εκπφξνπ. 

 
 5. Ηζρχο πξνζθνξάο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο. 
 
 6. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε ζην ηειέθσλν 
23520-90140.           
  Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 

Δ.Ο.Τ 
 

   Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΄΄Β΄΄ ΚΔΓΑ / ΚΟΣΗΝΑ  
ηε Φ.830/ΑΓ.393 /.93/49 ΣΜ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 θνηίλα  27-2-2019 
 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ.   

 
 

 1. Ζ πξνζθνξά λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ κεηνδφηε ή ην λφκηκν εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο 
εηαηξείαο, λα είλαη ζαθήο θαη πιήξεο θαη λα κελ αλαθέξεηαη ζε δεζκεχζεηο θαη 
φξνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ή πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο  
 

2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ζε απφιπηεο ηηκέο ζε επξψ ρσξίο ΦΠΑ, 
αλά κνλάδα κέηξεζεο (ηεκάρην ή θηιφ γηα ηελ θέηα) είδνπο. Όιεο νη 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο εληφο ησλ ηηζέκελσλ νξίσλ (γάια θαθάν θαη 
γηανχξηηα) ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο, απνδεθηέο θαη θαηαθπξψλνληαη βάζεη 
ρακειφηεξεο ηηκήο. 
 
 3. Ζ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη πεληάκελε 
(γαιαθηνθνκηθά) ή εηήζηα (ηπξί θέηα), κε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ πνζνηήησλ 
θαηά 30% θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ην ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ. 
 
  4. Οη ηηκέο ησλ εηδψλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε 
Αξρή θαη απμήζεηο θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θιπ.  
 
 6. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (Κεθ.9,αξζ 79-87), ησλ ζπλεκκέλσλ 
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην παξφλ ππφδεηγκα ζχκβαζεο, ηεο πθηζηάκελεο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ αγνξαλνκηθψλ δηαηάμεσλ. 
 
 7. Υξφλνο Παξάδνζεο : Σκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο 
θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά φξηα ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 
απφ ππνβνιή ηεο παξαγγειίαο απφ ηε Μνλάδα αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο απηήο 
θαη νπσζδήπνηε εληφο 24 σξψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο.  
 
 8. Μεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην ΚΔΓΑ/θ ζα γίλεηαη κε εηδηθφ ή 
θαηάιιειν δηαζθεπαζκέλν δηθφ ηνπ κέζνλ ην νπνίν πξέπεη: 
 
   α. Να δηαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη θάζε είδνπο 
ξχπαλζε. 
 
   β. Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
 9. Σξφπνο πιεξσκήο θαη Γηθαηνινγεηηθά : Σα είδε παξαδίδνληαη πάληα 
ζπλνδεία Γειηίνπ Απνζηνιήο – Σηκνινγίνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη 

ΑΔΑ: ΩΡΜΑ6-ΙΝΒ



επδηάθξηηα ην είδνο, ε ηηκή, ε πνζφηεηα θαη ην πιεξσηέν πνζφ αξηζκεηηθψο θαη 
νινγξάθσο ζε επξψ . Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε θαηάζεζε, κε ηελ 
πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηελ Κεληξηθή 
Γηνίθεζε θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
(καθξνζθνπηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ απφ ην Κεληξηθφ θπιηθείν ή ηε Μεξηθή 
Γηαρείξηζε Δζηηαηνξίνπ θαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Μνλάδνο (Αμ/θν σλίσλ ή 
ππφινγν θαη Ηαηξφ ή εθηειψλ ρξέε απηνχ). Ζ δαπάλε ππφθεηηαη ζε πξνείζπξαμε 
Φφξνπ Δηζνδήκαηνο 4%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/13. Με εμφθιεζε 
ηνπ ν πξνκεζεπηήο ή εθπξφζσπνο απηνχ αλαγξάθεη ηδηνρείξσο επί ηνπ ηηκνινγίνπ 
ηελ έλδεημε «ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ» θαη κνλνγξαθεί επ΄ απηήο ή εθδίδεη εμνθιεηηθή 
απφδεημε ηεο επηρείξεζεο. Ζ πξνκήζεηα επίζεο βαξχλεηαη κε θξάηεζε πνζνζηνχ 
0,12432% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ θαη ΑΔΠΠ, επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ), θαη 
θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ.  
 

 10. Ζ κε πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απνηειεί 
ιφγσ ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ελψ ν πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπ-
γηζηηθά, εθθνξησηηθά, θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα 
εηδψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο. 
 
 11. Δπηηξνπή Αμθψλ ηεο Μνλάδαο δχλαηαη λα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά, ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε, ην ρψξν ηεο επηρείξεζεο, πξνο δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ π-
γεηνλνκηθψλ 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), θαζψο θαη λα αμηνπνηήζεη ηπρφλ πθηζηάκελνπο ειέγρνπο 
ηεο επηρείξεζεο απφ Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο άιισλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλά-
κεσλ. 
 
 
 12.  Ο πξνκεζεπηήο ησλ γαιαθηνθνκηθψλ εηδψλ ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη εθφζνλ απαηηεζεί έσο ηξεηο (3), αηε-
ιψο θαη κε θαζεζηψο ρξεζηδαλείνπ, γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ, 
ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη κε άκεζε αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε βιάβεο. ε πε-
ξίπησζε πνπ αλαδεηρζνχλ πεξηζζφηεξνη κεηνδφηεο ε ππνρξέσζε παξνρήο ςπγεί-
σλ  θαηακεξίδεηαη αλαινγηθά κε ηελ θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα.  
           
 
  Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο  

Δ.Ο.Τ 
 

   Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ»                                                ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
ΣΖ Φ.830/ΑΓ.393/.93/49                                  ΣΜ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
                                                                             θνηίλα 27-2-19 

                 

                                       
ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Σος ππομηθεςηή ……………………………………………………………………. 
 
Δπιθςμώ να ζαρ πποζθέπω ηιμέρ για ηα γαλακηοκομικά είδη  και ηςπί θέηα  
ωρ καηωηέπω : 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
Πποζθεπόμενη 
Σιμή/ηεμ. ή κιλό 

Παπαηηπήζειρ 
(πσ βάπορ, 

επωνςμία θέ-
ηαρ κηλ) 

1 
Γάια παζηεξησκέλν πιήξεο ιηπαξψλ 
3,5-3,7%, ζπζθεπαζία 1ιηη. 

 
 

2 
Γάια παζηεξησκέλν ρακειψλ ιηπαξψλ 
1-1,5%, ζπζθεπαζία 1 ιίη. 

 
 

3 
νθνιαηνχρν Γάια  450-550 ml κηθξήο 
δηάξθεηαο δσήο (φρη uht). 

 
 

4 
Γηανχξηη παξαδνζηαθφ αγειαδηλφ 220-
240γξ. 

 
 

5 
Γηανχξηη πξφβεην παξαδνζηαθφ 300-
340γξ. 

 
 

6 
Αξηάλη 0,5ιηη.  

 

7 
Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ (πιήξεο θαη κε 
κεησκέλα ιηπαξά) 190-210γξ. 

 
 

8 Σπξί Φέηα Π.Ο.Π   

 
1. ΚΡΑΣΖΔΗ : ΟΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΝΣΑΗ ΜΔ  ΚΡΑΣΖΔΗ 

0,12432% ππέξ ΑΔΠΠ & ππέξ ΔΑΓΖΤ. 
2. ΣΗ ΣΗΜΔ  ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ Ο ΦΠΑ  
3. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ  120 εκέξεο. 
4. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΩΝ  1 ΖΜΔΡΑ ΑΠ’ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 
5. ΘΑ  ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΔΗ ΠΑΡΑΚΡΑΣΖΖ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 4 % ΓΗΑ ΠΩ-

ΛΖΖ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩ ΣΩΝ 146,73 ΔΤΡΩ (ΥΩΡΗ ΦΠΑ).  
6. ΓΗΑ ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 1500,00 ΔΤΡΩ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΦΟΡΟ-

ΛΟΓΗΚΖ  ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 3.000,00 ΔΤΡΩ Α-
ΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΞΟΦΛΖΖ. 

7. ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ ΠΛΖΡΩ ΚΑΗ ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤ-
Α ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ. 
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            κοηίνα, ..… -…… -2019 
 
 
 
 
 
 

Ο Ο  ΣΑ  
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΜΔΛΗ 

  Α) 
(ΤΠΟΓΡΑΦΖ –ΦΡΑΓΗΓΑ)   

         Β) 
 

   
 

        Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 

            Δ.Ο.Τ 
 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν 
         
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή      
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΡΜΑ6-ΙΝΒ



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»                                         ΚΔΓΑ ΚΟΣΗΝΑ 
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ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ………….… ΤΜΒΑΗ  
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ  

ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΔΓΑ / ΚΟΣΙΝΑ  
 

Ππομηθεςηήρ: «……..…………….» 
ΑΦΜ -.................................. 
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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 - Κξαηήζεηο 
    Άξζξν 9ν    :   Αλαπξνζαξκνγή Σηκψλ 
    Άξζξν 10ν  :   Δγγπνδνζία 
    Άξζξν 11o  :   Σειηθέο Γηαηάμεηο 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. ......./2019 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΤΡΙ ΦΔΣΑ  

ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΙΝΑ 
 
 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 1 εηδψλ γηα θάιπςε αλα-
γθψλ 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 εθ-
πξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηελ .....................................  θα-
ηαθπξσηηθή 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 ιε-
πηνκέξεηα ζην πξψην άξζξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 
 5. Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ν Γηνηθεηήο ηνπ ΚΔΓΑ/Κ κε ηελ ηδηφηεηα πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3α , αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ηνπ άξζξνπ 1  
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνλ ΄΄ ................................ .΄΄ θαη απηφο, πνπ ζην εμήο 
ζα νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία ΄΄ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ΄΄ ηελ αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφ-
ινπζνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
 
 

Άπθπο 1 
Γιάπκεια ύμβαζηρ-Ανηικείμενο 

 
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο/5 κήλεο,  απφ ................ 

έσο ..............., θαη κε πξνυπνινγηδφκελν χςνο ...................€ (ζπκπ. ΦΠΑ ). 
 
2. Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηα γαιαθηνθνκηθά είδε θαη ηπξί θέηα ηνπ παξαξ-

ηήκαηνο "Α" ηεο παξνχζαο. 
 

 
Άπθπο 2 
Ποιόηηηα 

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

θαη λα πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθί-
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κσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα πξντφληα ζα επη-
ζηξέθνληαη άκεζα.  
 

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

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

είδνπο, ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο, ην θαζαξφ βάξνο 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 εξγάζη-
κεο κέξεο θαη ψξεο 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα (γαιαθηνθνκηθά) θαη 1 θνξά ηελ εβδν-
κάδα (θέηα), απφ 1/6/19 έσο 30/9/19 θαη 1 θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ην ππφινηπν 
έηνο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο, ζην ρψξν ησλ 
καγεηξείσλ-Σξνθνδνζίαο θαη Κεληξηθνχ Κπιηθείνπ ηεο Μνλάδαο, ρσξίο θακία επη-
βάξπλζε. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο θαη νη παξαδίδνληεο ππάιιεινη απηνχ, απνδέρνληαη ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ Τπεξεζία ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ε-
ιέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη έμνδν ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο π-
πνρξενχηαη 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 δηαζθεπ-
αζκέλν δηθφ ηνπ κέζνλ ην νπνίν πξέπεη : 
 
  (1) Να δηαζθαιίδεη πξνζηαζία απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη θάζε εί-
δνπο ξχπαλζε. 
  (2) Να δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη λα απνιπκαίλεηαη ηαθηηθά. 
 
  (3) Να εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε ςχμε, αλάινγα κε ην κεηαθεξφ-
κελν 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 ζηηο ηα-
ρζείζεο εκεξνκελίεο. 
 
 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 απψιεη-
εο ζηα παξαπάλσ είδε ζα βαξχλνπλ ηελ Μνλάδα πνπ ζα θαηαβάιεη ηελ αμία ηνπο 
ζηνλ πξνκεζεπηή. 
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 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 επηζθέ-
πηνληαη θαη λα ειέγρνπλ ηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ απφ πιεπξάο π-
γεηνλνκηθήο 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 πξσηφ-
θνιιν απνξξίςεσο, αθνχ απνθαζίζεη κε πιεηνςεθία πεξί ηεο απνξξίςεσο κέ-
ξνπο 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 αληη-
πξνζψπνπ ηνπ λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ζε απηφ. 
 
 10. Σα πξσηφθνιια απνξξίςεσο αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ αγνξαζηή πνπ δηε-
λεξγεί 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 πξν-
κεζεπηή. 
 
 11. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα απνξξηθζέληα είδε ή έρεη ει-
ιείςεηο ζε είδε πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ ηνπ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 
5. 
 
 12. Οη αλάγθεο ηεο Μνλάδαο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπιά-
ρηζηνλ πξν 24ψξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε απφ απηφλ ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ. 
 
 

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 Τγεηνλνκη-
θνχ ηνπ ΚΔΓΑ/Κ. Όηαλ ν Αμθνο πγεηνλνκηθνχ θξίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ δείγ-
καηα γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αληηδηθίεο κε ηνλ 
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πξνκεζεπηή, ζα εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο δχλαηαη λα πξνζέιζεη ν ίδη-
νο 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 πγεη-
νλνκηθνχ πνπ εθηειεί ηελ δεηγκαηνιεςία. Ζ δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ εθηεινχληα ηα-
ηξφ 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 πξνεηδν-
πνίεζε ηνπο ρψξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 
θαλφλσλ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηε Μνλά-
δα 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 ωρ Έκπηωηος 

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

λα ρνξεγήζεη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ηα πξντφληα ή ρνξεγήζεη απηά κε θαζπ-
ζηέξεζε ή δελ δηαζέηεη ηα δεηνχκελα πξντφληα, ε Μνλάδα έρεη ην δηθαίσκα θαηφ-
πηλ 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 ζπκβάζε-

σο (π.ρ. είδε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο κεηά απφ ρεκηθή ή κηθξνβηνινγη-
θή 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 πξντφ-
λησλ), 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 : 

 
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 ή δηελέξγεηα λέαο. 
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Άπθπο 6 
Δξαιπέζειρ Δπιβολήρ Κςπώζεων - Ανωηέπα Βία 

 
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσ-

ηέξα βία, ε νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ πξν-
τφλησλ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή αληηθαηάζηαζεο απνξξηθζέλησλ πξντφλησλ. 
Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Ωο πεξηπηψζεηο αλσηέ-
ξαο 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 πξνκε-

ζεπηή 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 ελεκε-

ξφηεηα ΗΚΑ/ΔΦΚΑ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεη ν αληίζηνηρνο 
θνξέαο. Ζ κε πξνζθφκηζε ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απν-
ηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

 
Άπθπο 7 

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

ησλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ, αλάινγα κε ηελ δχλακε ηνπ εμπ-
πεξεηνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ 
λα πξνβιεθζνχλ, θαηά κέγηζην πνζνζηφ 30%. 
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2. Ζ παξαπάλσ απμνκείσζε νπδεκία επίδξαζε ζα έρεη ζηηο ηηκέο πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη. 
 
 

Άπθπο 8 
Πληπωμή – 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 ηη-
κνινγίνπ πνπ εμνθιείηαη θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ. 
 
 γ. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζη-
ν/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 παξά-
δνζε 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 ηηκή  πξνκήζεη-
αο ησλ εηδψλ ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 
 

Άπθπο 10 
Δγγςοδοζία καλήρ εκηέλεζηρ  

 
Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 
 

 
Άπθπο 11                

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

ζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε νιηθά ή κεξηθά, ζε νπνηνδή-
πνηε ηξίην. 
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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 Διιελη-
θνχ Γηθαίνπ. 

 
3.  Σα Γηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γη-

θαίνπ 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 ν-
πνηαδήπνηε 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 ζηεξί-

δεηαη (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 
 
 

 
 
         Ο Δ.Ο.Τ 
          Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληηδεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ ΓΔ(Γ-Γ) Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
      Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ θνηίλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
«Α»  Πίλαθαο Τπφ Πξνκήζεηα Δηδψλ 
«Β» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ   
«Γ»   Πξνζθνξά Πξνκεζεπηή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»        ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
ηελ Τπ΄αξηζκ. ………/2019  χκβαζε    ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
ΔΙΓΧΝ 

 

Α/Α Π ε ρ ι γ ρ α θ ή  Ε ί δ ο σ ς 
Τιμή ζε εσρώ  
 ανά ηεμ. άνεσ 

ΦΠΑ 

1. 
Γάια παζηεξησκέλν πιήξεο ιηπαξψλ 3,5-
4,1%, ζπζθεπαζία 1ιηη 

…. 

2. 
Γάια παζηεξησκέλν ρακειψλ ιηπαξψλ 1-
1,5%, ζπζθεπαζία 1 ιίη 

….. 

3. 
νθνιαηνχρν Γάια  450-550 ml κηθξήο 
δηάξθεηαο (φρη uht) 

….. 

4. 
Αγειαδηλφ Παξαδνζηαθφ Γηανχξηη 210-
240γξ. 

……. 

5. Πξφβεην Παξαδνζηαθφ Γηανχξηη 300-340γξ. …. 

6.  Αξηάλη 0,5ιηη …. 

7. 
Γηανχξηη ζηξαγγηζηφ (πιήξεο θαη κε κεησκέ-
λα ιηπαξά) 190-210γξ.  

…. 

8. Σπξί Φέηα Π.Ο.Π …. 

 
 
 
 

  Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 
Δ.Ο.Τ 

 
   Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β»        ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
ηελ Τπ’ αξηζκ. ...…/19 χκβαζε     ΣΜ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Δ’ 
 
Πεξηιακβάλεη γάια θαη γαιαθηνθνκηθά ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 853/2004 θαη 
ηα άξζξα 80,82 θαη 84  ηνπ ΚΣΠ  
 

Δ-1 ΓΑΙΑ ΞΑΠΡΔΟΗΥΚΔΛΝ 

ΒΑΟΝΠ- 
ΠΛΘΔΠΖ 

ύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ 

ύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 

ΧΗΜΙΚΕ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ ΚΣΠ. 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

Σν πξντόλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κα-
λνληζκνύ 853/2004 θαη ηνπ άξζξνπ  80 ηνπ ΚΣΠ. 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ Απηνηειώο εληόο πιαζηηθώλ , πάιηλσλ ή ράξηηλσλ θπηίσλ. 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
Η κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα 
απηνδπλάκνπ ςύμεσο ζεξκνθξαζίαο 0-7°C. 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ Εληόο ςπθηηθνύ ζαιάκνπ ζεξκνθξαζίαο 0-5°C. 

ΣΟΝΛΝΠ ΕΥΖΠ ύκθσλα κε ην αλαγξαθόκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 
 
 

Δ-2 ΓΑΙΑ ΤΖΙΖΠ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΒΑΟΝΠ- 
ΠΛΘΔΠΖ 

Όπσο Ε-1. 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΣΟΝΛΝΠ ΕΥΖΠ 
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Δ-3 ΓΑΙΑ ΚΑΘΟΑΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ (UHT) 

ΒΑΟΝΠ- 
ΠΛΘΔΠΖ 

ύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

Όπσο Ε-1. 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ Απηνηειώο εληόο πιαζηηθώλ ή ράξηηλσλ θπηίσλ. 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
Η κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα 
θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα κεηαθνξά 
ηξνθίκσλ. 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ ε ρώξν δξνζεξό & ζθηεξό. 

ΣΟΝΛΝΠ ΕΥΖΠ ύκθσλα κε ην αλαγξαθόκελν επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

 
 
 

Δ-4 ΓΗΑΦΝΟΝΗ ΡΞΝΗ ΓΗΑΝΟΡΖΠ 

ΒΑΟΝΠ ύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ 

Όπσο Ε-1. 

ΧΗΜΙΚΕ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ ΚΣΠ. 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

Σν πξντόλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κα-
λνληζκνύ 853/2004 θαη ηνπ άξζξνπ  82 ηνπ ΚΣΠ. 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ Απηνηειώο εληόο πιαζηηθώλ θπηίσλ κε πιαζηηθό ή αινπκηλα-
ξηζκέλν θάιπκκα. 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
Όπσο Ε-1. 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΣΟΝΛΝΠ ΕΥΖΠ 

 
 
 

 ΡΟΗ ΦΔΡΑ 

ΒΑΟΝΠ ύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα επί ηεο ζπζθεπαζίαο. 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΔΠ 
ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΗ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ 

Όπσο Ε-1. 

ΧΗΜΙΚΕ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ ΚΣΠ. 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

Σν πξντόλ ζα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κα-
λνληζκνύ 853/2004 θαη ηνπ άξζξνπ  83 ηνπ ΚΣΠ. 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ Εληόο κεηαιιηθώλ θπηίσλ ή ζε ππνζπζθεπαζία κε πιαζηηθό ή 
αινπκηλαξηζκέλν θάιπκκα. 
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
Όπσο Ε-1. 

ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΣΟΝΛΝΠ ΕΥΖΠ 
 
 
 
 
 
  Αζκρνο (Ο) η. Τθαληίδεο 

Δ.Ο.Τ 
 

   Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
Γξακκαηέαο ΚΔΓΑ/θνηίλαο 
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