
                        ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ      ΑΓΑ: 6ΕΒΗ6-ΡΡΓ 
                                                                  ΑΓΑΜ. 18PROC002806605 

ΠΡΟ: Γηαρζε Δζηηαηνξίνπ   ΠΟΛΔΜ. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ            
       ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
       ΣΜΖΜΑ ΟIKONOMIKOY 
       Φ.830/ΑΓ. 538 
ΚΟΗΝ: ΚΔΓΑ/Κ /TM. OIK/EOY   ρ  114 
       θνηίλα, 15 Μαξ.  2018 
       πλ: 
 

 
ΘΔΜΑ:  Πξνκήζεηα  Δηδψλ Φξέζθσλ Οπσξνιαραληθψλ Πξνο Κάιπςε 
Αλαγθψλ Δζηηαηνξίνπ   ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ. 
 

 1. Έρνληαο ππφςε: 
 

  α. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ απφ: 
 

   (1) Σν Ν.Γ. 721/70 (ΦΔΚ Α’ 251/1970) «Πεξί 
Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ.».  
  
   (2) Σν Ν.4172/13 (ΦΔΚ Α’ 167/23-7-2013) 
«Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ 
λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
   (3) Σν Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α’ 19/1-2-1995) «Πξνκήζεηεο 
ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ».  
  
   (4) Σν Ν.4270/14/ΦΔΚ Α143/28-6-14 «Αξρέο 
Γεκνζην-λνκηθήο  Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο-Γεκφζην Λνγηζηηθφ».  
  

  (5) Σν Π.Γ. 166/03 (ΦΔΚ Α’ 138/5-6-2003) 
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/29-06-2000 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο».  
  

  (6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-
08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
  

  (7) Σν Ν.3861/10 (ΦΔΚ Α’ 112/13-7-2010) 
«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαζψο θαη ηηο 
εθδνζείζεο επ’ απηνχ θαλνληζηηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ.  
  

  (8) Σε Φ.800/133/134893/19-11-07Απφθαζε 
ΤΦΔΘΑ (ΦΔΚ Β’ 2300/3-12-2007) «Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο 
Δμνπζίαο θιπ».  
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  β. Σελ αλαγθαηφηεηα-ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ππφςε 
πξνκήζεηαο, ελφςεη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο  ηεο Μνλάδαο (Δγθ. 
18REQ002778455).  
     
   γ. Σε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο Μνλάδαο «Κέξδε 
Δζηηαηνξίνπ», ε νπνία εκθαλίδεη ηθαλφ ππφινηπν.  
 
 
 2.     Γ η ε λ ε ξ γ ε ί 
  
 έξεπλα αγνξάο κε πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ην πςειφηεξν 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο Μέζεο Σηκήο ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ Ζκαζίαο 
(pkm.gov.gr-Νέα-Αλαθνηλψζεηο),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. 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 
κίαο ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ εβδνκήληα επξψ (21.470,00 €) ζπκπ. ΦΠΑ 
πεξίπνπ θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 
            
  Α.  Δίδε Φξνχησλ     6.780,00€  
  Β.  Δίδε Λαραληθψλ   14.690,00€ 
 
Καζψο δελ είλαη δπλαηφο ν εθ ησλ πξνηέξσλ επαθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ 
εηδψλ ιφγσ κεηαβιεηφηεηαο ησλ κελνχ,  παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα ππφ 
πξνκήζεηα είδε:  
(Νηνκάηεο, Αγγνχξηα,  Μαξνχιη, Παληδάξηα,  Ματληαλφο, Άλεζνο, θφξδα,  
Καξφηα,  Κεξάζηα, Κνινθχζηα,  Κνπλνππίδη,  Κξεκκχδηα Φξέζθα θαη Ξεξά,  
Μειηηδάλεο Σζαθψληθεο θαη Φιάζθεο,  Λάραλν, Λεκφληα, Μαληαξίληα 
(Κιεκεληίλεο), έιηλν , Μπαλάλεο , Μπξφθνιν, Παηάηεο λσπέο , Πεπφληα ,  
Πνξηνθάιηα, Πηπεξηέο (φια ηα είδε),  Ρνδάθηλα, Βεξίθνθα,  παλάθη λσπφ, 
ηαθχιηα,  Καξπνχδη, Μήια, Αριάδηα θαη φια ηα ινηπά είδε πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην αλσηέξσ Γειηίν Σηκψλ).  
 
  
 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΩΝ-ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη Α΄ θαηεγνξίαο, λα αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο πξνδηαγξαθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαζψο 
επίζεο θαη ζηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο. 
  
 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).  
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  - 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.   
 
  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 εληφο 24 
σξψλ απφ ηελ παξαγγειία θαη κφλν θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο (εθηφο αλ 
δεηεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηα φξγαλα ηεο Μνλάδαο ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο) 
ζην ρψξν ηνπ Δζηηαηνξίνπ ηεο Μνλάδαο, κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα θαη 
πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επί πιένλ ρξεκαηηθή επηβάξπλζε 
γηα ηελ Τπεξεζία θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειζείζαο 
πνζφηεηαο. 
 
Ηδηαίηεξεο Παξαηεξήζεηο-ραξαθηεξηζηηθά: 
 
 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, κεηξίνπ 
κεγέζνπο.  
 3. Αριάδηα θξέζθα αξίζηεο πνηφηεηνο, δνπµεξά θαη γιπθά, κεηξίνπ 
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, µεηξίνπ 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.  
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 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 άξζξν 64 παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θαη 0,12432% ππέξ ΔΑΓΖΤ θαη 
ΑΔΠΠ. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο απηά έρνπλ σο θάησζη: 
 
  α. Σηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ. 
  β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αηηηνινγία 
«για είσππαξη χπημάτων από Φοπείρ Κεντπικήρ Διοίκησηρ». 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά 
πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 
θαη επηθνπξηθήο). 
  Ζ κε πξνζθφκηζε ηεο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
απνηειεί ιφγν ιχζεσο ηεο ζχκβαζεο 
 
   
 5. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, καδί κε θσηναληίγξαθν άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πιήξε θαη 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, επί ποινή 
απόππιτηρ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί, κε κέξηκλα ζαο, εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ 
ή ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή (Δπηηξνπή Αγνξψλ Μαξηίνπ), μέσπι ηην 29-3-2018 
ημέπα Πέμπηη και ώπα 09:00 πμ. ζηην Κενηπική Γπαμμαηεία ηηρ 
Μονάδαρ. 
 

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». 
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           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 ηεο Μνλάδαο ηελ 29-3-18, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 
09:00πκ, κε ζχληαμε ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο θαη ε θαηαθχξσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ππφθεηηαη ζηνλ Δ.Ο.Δ (ΑΣΑ/Γ3), ελψ ζα αθνινπζήζεη ε 
ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 
 9. Δπηηξνπή Αμθψλ ηεο Μνλάδαο δχλαηαη λα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ην ρψξν παξαζθεπήο ησλ εηδψλ πξνο δηαπίζησζε ηεο 
ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο 
ησλ πξννξηδφκελσλ γηα ηε Μνλάδα πξντφλησλ.  
 
 10. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε ζην 
ηειέθσλν 23520-90140 (Αζκρνο Τθαληίδεο η.) θαη 23520-90184 (κηαο 
Γεκεηξίνπ Ζι.). 
 
           
  κρνο (Η) Γεψξγηνο Φηιηππίδεο 

Γηνηθεηήο 
    
         

       Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
  Πξνηζη. Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ/ 

 
 
 
 
 
 
  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 «Α» ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ                   
 «Β» ρέδην χκβαζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»      ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
ζηελ Φ.830/ΑΓ.538/ρ.114     ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       θνηίλα    15-3- 2018 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σος ππομηθεςηή ……………………………………………………………………. 
 
Δπιθςμώ να ζαρ πποζθέπυ ηιμέρ για ηα καηυηέπυ είδη : 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
Πποζθεπόμενο 

Ποζοζηό 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 

Πξνζθεξφκελε έθπησζε επη ηνηο εθαηφ (%) 

επί ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο 
Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ Ζκαζίαο 

……………………. ………………….. 

  
1. ΣΗ ΣΗΜΔ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ Ο ΦΠΑ  
2. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΩΝ  24 ΩΡΔ 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/ΔΑΠΠ. 
4. ΓΗΑ ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 1500,00 ΔΤΡΩ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ  

ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ ΠΟΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 3.000,00 ΔΤΡΩ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  Ζ 
ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΗΚΑ/ΔΦΚΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 
ΔΞΟΦΛΖΖ. 

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

6. ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟΤ-ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΩ ΣΩΝ 
2,500,00€ ΜΔ ΦΠΑ. 

                                                                               κοηίνα, ..… -…… -2018 
 
 

Ο Ο  ΣΑ  
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ  ΜΔΛΖ 

  Α) 
   

  
 

(ΤΠΟΓΡΑΦΖ –ΦΡΑΓΗΓΑ)  Β)  
 
       Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληίδεο 
         Δ.Ο.Τ 
  

      Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
  Πξνηζη. Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ/ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»      ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
ζηελ Φ.830/ΑΓ.538 /ρ.114    ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
       θνηίλα  15-3-2018 

                                                                       

 

 

ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΗΘΜ. ………/2018 

 

Ανάδοσορ: «…………………………» 

ΑΦΜ …………..-………………………. 
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ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 
ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 
 
 

ΤΜΒΑΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. ……/……… 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΡΔΚΩΝ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ  
ΓΗΑ ΚΑΛΤΨΖ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ 

 
 

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

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

 
 α. Ο Γηνηθεηήο ηνπ ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ, κρνο (Η) .........................................., 
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 …………………- 
………………………….., 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 Ζκαζίαο 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 Ζκαζίαο. 
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Άπθπο 2 
Ποιόηηηα 

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

θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  
 

  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 αλαγξάθνληαη έθηππα κε 

αλεμίηειε κνξθή θαη φρη κε απηνθφιιεηε εηηθέηα ε επσλπκία ηεο παξαζθεπάζηξηαο 
βηνηερλίαο ή ηεο αληηπξνζσπεπφκελεο εηαηξείαο, ην είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξντφληνο πνπ πεξηέρεηαη, ην πξνβιεπφκελν βάξνο θαηά ηεκάρην σο έρεη θαη΄ 
ειάρηζην θαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο θαη γεληθά φια ηα ζηνηρεία πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ. 

 
 

Άπθπο 3 
Παπάδοζη – Παπαλαβή  

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ πξνηφλησλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, ζην ρψξν ησλ καγεηξείσλ-Σξνθνδνζίαο ηεο Μνλάδαο, 
ρσξίο θακία επηβάξπλζε. 
 
 2. Ο πξνκεζεπηήο απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ Τπεξεζία 
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη 
έμνδν ηνπ απφ ηα ηξαηφπεδα. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη (2) 
πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζην ΚΔΓΑ/Κ γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ δειηία εηζφδνπ ηνπο. 
 
 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). 
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 β. Να εθηειεί ηηο παξαγγειίεο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο κέζα ζε 24 
ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ. 
 
 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 αληηπξφζσπν ηεο Μνλάδαο (αμησκαηηθφ πγ/θνπ ή αληηθαηαζηάηε θαη ινηπά 
φξγαλα ήηνη Αμθν Ωλίσλ θαη Γηαρ/ζηε-επηηξνπή παξαιαβήο), κε ηελ παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Ο αγνξαζηήο κπνξεί κε φξγαλα ηνπ 
λα επηζθέπηεηαη θαη λα ειέγρεη ηνπο ρψξνπο πψιεζεο 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. 
 
 γ. Με πξαθηηθή δνθηκή. 
 
 8. Σπρφλ δεηγκαηνιεςία γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, 
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 απνζηέιινληαη ζηνλ αγνξαζηή πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 θαη 
αληίγξαθα απηψλ 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 6. 
 
 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 νθείιεη λα 
πξνζέιζεη ν ίδηνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ηνπ γηα λα παξαζηεί ζηε 
δεηγκαηνιεςία. Δθ΄ φζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, ιφγσ θσιχκαηνο ή αξλήζεσο, 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 ζηξαηησηηθφ ή θξαηηθφ ρεκείν. 
 
 2. Δπηηξνπή Αμθψλ ηνπ ΚΔΓΑ/Κ επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε ηα εξγαζηήξηα θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ 
ηεο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζήθεπζεο ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηε Μνλάδα 
πξντφλησλ, φπσο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ. 
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- Γιαιηηζία 

 
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 έρεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα, ε Μνλάδα έρεη ην δηθαίσκα 
θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ αληίζηνηρε επηηξνπή παξαιαβψλ, λα πξνβεί ζηελ 
αγνξά ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, νπφηε ε ηπρφλ 
επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη απηήο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 
θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε κε ηελ αηηία απηή, ζα βαξχλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
ΚΔΓΑ/Κ θαη βάζε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο επηηξνπήο, ζην νπνίν ζα 
αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο ειιείςεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα πξνζππνγξάθεη ν 
πξνκεζεπηήο ή ν παξεπξηζθφκελνο αληηπξφζσπνο ηνπ ππνρξεσηηθά. 

 
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, εθπξφζεζκε παξάδνζε, άξλεζε 
αληηθαηάζηαζεο απνξξηθζέλησλ πξντφλησλ, έιιεηςε πξντφλησλ), ε Τπεξεζία ηνπ 
επηβάιεη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ηα νπνία θιηκαθψλνληαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ : 

 
 α. Σελ πξψηε θνξά πνζνχ επξψ δηαθνζίσλ πελήληα (250,00) 
 
 β. Σελ δεχηεξε θνξά πνζνχ επξψ ηεηξαθνζίσλ (400,00) 
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3. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ ζα γίλεηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

επηβνιή ηνπ. 
 
4. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο 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. Καηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ 

αληίζηνηρνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
γ. Πξνκήζεηα ηνπ είδνπο είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε ζην δηαγσληζκφ, 

είηε κε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ ή ρσξίο δηαγσληζκφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ηεο ηπρφλ επί πιένλ δηαθνξάο ηηκήο ε 
νπνία εηζπξάηηεηαη είηε απφ φζα ηπρφλ ηνπ νθείιεη ην Γεκφζην, είηε ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 
5. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηνπ Αγνξαζηή 

ζε ζεηηθή δεκηά ηνπ, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ 
πξνκεζεπηή λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο. 

 
6. ε πεξίπησζε απφξξηςεο κέξνπο ή φιεο ηεο πνζφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

θαη εθ΄ φζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκθσλεί κε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο 
παξαιαβήο, έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ην αξγφηεξν ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ απνξξίςεσο, ηελ παξαπνκπή ζηελ Δπηηξνπή 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. 

 
7. Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζα ζπγθξνηείηαη φπσο ην άξζξν 69 ηνπ Π.Γ. 284/89 

θαζνξίδεη. 
 
8. Ζ αίηεζε γηα παξαπνκπή ζηε δηαηηεζία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην 

ΚΔΓΑ/θ θαη ηα έμνδα δηαηηεζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
9. Ζ Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη, ν δε πξνκεζεπηήο αθνχ ππέβαιε 

αίηεζε γηα δηαηηεζία, θακία απνδεκίσζε δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ απηήλ, γηα 
θάζε δεκηά πνπ ππέζηε θαηά ην κεζνιαβήζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη εθδφζεσο 
ηεο απφθαζεο. 

 
 

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 : 
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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. 

 
 

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 
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 1. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά 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) θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε παξάηαζεο ηζρχνο απηήο γηα έλα (1) αθφκε εμάκελν ε ρνξεγνχκελε 
έθπησζε επί ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ εηδψλ ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 
 
 

Άπθπο 10 
Δγγςοδοζία καλήρ εκηέλεζηρ  

 
1. Ο πξνκεζεπηήο θαηάζεζε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο 

ζην ΚΔΓΑ/ΚΟΣΗΝΑ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ηεο ………………………………………Σξάπεδαο κε αξηζκφ 
……………………………….. εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηεο …………………….θαη 
χςνπο πνζνχ επξψ 
…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
2. Ζ παξαπάλσ εγγπνδνζία επηζηξέθεηαη εμήληα εκέξεο (60) εκέξεο κεηά ηελ 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ ηαθηνπνηεζνχλ ηπρφλ εθθξεκφηεηεο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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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. 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 
 
 
 
 

Αζκρνο (Ο) ηπι. Τθαληηδεο 
           Δ.Ο.Τ 
 
       Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
  Μ.Τ Υαηδειάκπξνπ Κπξηαθή 
  Πξνηζη. Γξακκαηείαο ΚΔΓΑ/ 
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