
 

ΠΡΟΣ :  9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  
               «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 
 Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 

  Τηλεφ. (Εσωτ.) 1172 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/22/53146 
  Σ.2964 
            Κοζάνη, 20 Σεπ 17   

 
ΘΕΜΑ :   Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διακήρυξη Διαγωνισμού) 
 
ΣΧΕΤ  :  α.  Ν.Δ 721/70  «Περί  Οικονομικής  Μέριμνας &  Λογιστικού των 

 Ε.Δ»     (ΦΕΚ Α’ 251) 
 β. ΣΚ 5-98/1984 «Στρατιωτικά Πρατήρια» 
 γ.  Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του  

 Κράτους» 
 δ. Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) 
 ε.  Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) 
 στ. Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

 Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 
 ζ. Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημ. Συμβάσεων» 
 η.  Ν.4270/2014  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

  – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 θ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & 

 Υπηρεσιών» 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2017 

 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι η 9η Μ/Π ΤΑΞ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
(α) έως (θ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών, για τις ανάγκες, των Μονάδων 
Φρουρών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Αμυνταίου και 
Άργους Ορεστικού, καθώς και των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης έτερης 
Διοικητικής υπαγωγής. 
 
 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 10 Οκτωβρίου 17, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης από την αρμόδια 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:   
 
  α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Κατάθεση 
φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική προσφορά και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά) με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς 
και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού στην 9η Μ/Π ΤΑΞ/4ο 
ΕΓ (Διεύθυνση όπως Παράγραφος 3ια) μέχρι την 09 14:00 Οκτωβρίου 2017.  
 
  β. Αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στην ΛΑΦ Κοζάνης, 10 Οκτωβρίου 17, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
  γ. Αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα 
πραγματοποιηθεί στην ΛΑΦ Κοζάνης, την 17 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00. 





 
 δ. Στις περιπτώσεις, που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά 

αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν 
4412/2016 (ή είναι εκπρόθεσμες) δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
   ε. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως 
προβλέπονται στους επισυναπτόμενους όρους. 
 
  στ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σε κάθε είδος ξεχωριστά. 
 
  ζ. Συνολική  εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων 
ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους 
μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση 
– ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 
πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 €) περίπου. 
 
  η. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
  θ. Εγγυοδοσία:  
 
   (1) Εγγυητική Επιστολής Συμμετοχής: 1.100,00 € 
 
   (2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: 2.750,00 €  
 
  ι. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος. 
   
 ια.  Διεύθυνση Ταξιαρχίας που θα αναθέσει τη σύμβαση: 9η Μ/Π 
ΤΑΞ/4ο ΕΓ, Στρδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ», οδός ΔΑΒΑΚΗ, Τ.Κ. 50100 ΤΗΛ 
2461061172 (Εσωτ.:1172). 
 
 
  ιβ. Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Υπλγος (ΕΜ) Ζήκος Νικόλαος, 
Επιτελής 4ου ΕΓ, τηλ.: 24610 61172. 
 

4. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ή των προμηθευτών θα είναι 
διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 1 έτος (2 εξάμηνα) με τους 
ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων 
μερών, (ένα από την υπηρεσία και ένα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 
προμηθευτή). 
 

5. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα δίνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00 έως 14:00) από την 9η Μ/Π ΤΑΞ/ΓΕΠ. 
Η 9η Μ/Π ΤΑΞ/ΓΕΠ να μεριμνήσει για την τήρηση ενός (1) εκτυπωμένου 
αντιγράφου των Γενικών και Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού, προκειμένου να γίνει 
σχετική αντιπαραβολή με μέριμνα του προμηθευτή, για τυχόν αλλοιώσεις του 
ηλεκτρονικού περιεχομένου σε σχέση με το έντυπο έγγραφο. Η παραλαβή του 
υπόψη αρχείου από την 9η Μ/Π ΤΑΞ/ΓΕΠ, συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους 
του προμηθευτή για την ταύτιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με το ακριβές 
αντίγραφο. 
 





 6. Το παρόν αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια)  με  
ΑΔΑ: 7Υ1Ξ6-18Ρ 
 

      Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 

 Ταξχος Νικόλαος Κατσίκας  
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας  
4ο ΕΓ/II  

 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και 

Πουλερικών 
«Β» Ειδικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και       

Πουλερικών 
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
Γ΄ΣΣ/ΔΕΛ-ΔΟΙ-ΔΥΔΜ 
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ 
9η Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ 
1ο - 15ο ΣΠ/4ο ΕΓ 
106 Α/Κ ΜΜΠ 
9 ΛΔΒ 
ΛΣ/9 Μ/Π ΤΑΞ 
ΣΠ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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η
 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  

 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  ΔΓΗ 20 Σεπ 17 
Φ.600.163/22/53146/Σ.2964  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΓΟΥΣ 

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Αποδεικτικά Στοιχεία 

 1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον δεν 
αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 'Άμυνας ή των αρμοδίων 
οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι΄ 
αυτό ή από άλλες Κρατικές αρχές, οι παρακάτω : 

   α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και ασκούν μέσα στη χώρα ή έξω από αυτή το 
εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο 
της προμήθειας, κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού. 

  β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. 

γ. Οι συνεταιρισμοί απ' αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της 
χώρας. 

  δ. Οι ενώσεις προμηθευτών (Κοινοπραξία), που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά δια του εκπροσώπου τους. 

  ε. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών 
προσώπων. 

 2. ΄Οσοι από τους παραπάνω ΄Έλληνες πολίτες συμμετέχουν, πρέπει να 
προσκομίσουν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού τα παρακάτω 
δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

α. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα: 

   (1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ότι είναι μέλη του 
κατά τρέχον έτος (έλεγχος ημερομηνίας  έκδοσης). 

   (2) Υπεύθυνη δήλωση, ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ως εμμέσους 
ή αμέσους αντιπροσώπους τους, εφέδρους αξκούς, για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει 5ετία από την αποστρατεία τους. 

(3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας της Ελλάδας 
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία πρέπει να είναι δίμηνης 
χρονικής ισχύος πέραν του χρόνου λήξης της προσφοράς. 

(4) Πιστοποιητικό του αρμόδιου γραμματέα πρωτοδικών, στο 
οποίο θα πιστοποιείται ότι δεν έχουν κηρυχθεί τελεσίδικα σε κατάσταση 
πτώχευσης ή ότι δεν εκκρεμεί πτώχευση εναντίον τους. 

   (5) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
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    (6) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

   (7) Άδεια λειτουργίας, στο όνομα του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 (φωτοαντίγραφα δεόντως επικυρωμένα από επίσημη κρατική αρχή). 

   (8) Σε περίπτωση που η προσφορά Φυσικών ή Νομικών 
Προσώπων κατατεθεί με εκπρόσωπό τους, πρέπει να υποβληθούν όλα τα 
δικαιολογητικά που αφορούν τα Φυσικά ή Νομικά που εκπροσωπούν και επί 
πλέον για τον εκπρόσωπο, εξουσιοδοτική επιστολή των Φυσικών ή Νομικών 
προσώπων που εκπροσωπούν. 

   β. Των Συνεταιρισμών δια των Αντιπροσώπων τους: 

(1) Βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου, σχετικά με την έγκριση 
του καταστατικού τους και της νόμιμης λειτουργίας τους.  

(2) Βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου, σχετικά με το μέγεθος της 
αστικής ευθύνης των μελών, για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού , στην να 
φαίνεται και ο συνολικός αριθμός των μελών που το αποτελούν. 

(3) Αντίγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
συνεταιρισμού, σχετικά με τον ορισμό του εκπροσώπου, για τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό. 

γ. Των Αποκλειστικών Αντιπροσώπων 

    (1) Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4α, για τα φυσικά  ή 
νομικά πρόσωπα, για λογαριασμό των οποίων μετέχουν στο διαγωνισμό και 
επιπλέον. 

   (2) Εξουσιοδοτική επιστολή των φυσικών ή νομικών προσώπων 
που εκπροσωπούν, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής. 

  δ. Των Ενώσεων Προμηθευτών(Κοινοπραξιών) 

   Τα δικαιολογητικά (1),(2),(3),(5),(6),(7) της παραγράφου 2α και 
επιπλέον: 

(1) Αντίγραφο του συμφωνητικού της ένωσης, θεωρημένο από 
την αρμόδια οικονομική Εφορία. 

(2) Εξουσιοδοτική επιστολή του αντιπροσώπου τους, 
επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής. 

ε.  Των Εμπορικών Αντιπροσώπων: 

(1) ΄Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2α και επιπλέον. 

(2) Βεβαίωση των φυσικών ή νομικών προσώπων, στην οποία 
να φαίνεται ότι είναι αντιπρόσωποί τους, κατά το χρονικό διάστημα του 
διαγωνισμού. 

4. Να γίνει έλεγχος στοιχείων ταυτότητας, όλων των προσερχόμενων για 
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. 
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 5. Για τους αλλοδαπούς κατοίκους Ελλάδας απαιτείται επιπλέον αντίγραφο 
της αδείας εξασκήσεως του επαγγέλματός τους, που τους χορηγήθηκε από τις 
αρμόδιες Ελληνικές Αρχές. 

6. Παράλειψη προσκόμισης κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά σε 
κάθε περίπτωση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

'Αρθρο 2ο 
Προσφορές - Εγγυοδοσίες 

 1. Οι προσφορές που έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν 
υπογραφεί από τους προμηθευτές ή τους νόμιμους πληρεξούσιους τους, 
κατατίθενται στην επιτροπή που διεξάγει τον διαγωνισμό, την ημέρα διεξαγωγής 
του, μέσα σε ενσφράγιστο φάκελο στον οποίο αναγράφεται εμφανώς η λέξη 
"ΠΡΟΣΦΟΡΑ", ο αριθμός και το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 2. Είναι δυνατή η αποστολή προσφορών και ταχυδρομικά στην υπηρεσία 
που διεξάγει τον διαγωνισμό, με τις ίδιες όπως παραπάνω ενδείξεις στον φάκελο. 

 3. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού και οπωσδήποτε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη διενέργειά 
του και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους συμφωνιών ή 
δεν  παρατάθηκαν μεταγενέστερα εγγράφως από τους προμηθευτές για χρόνο 
μεγαλύτερο από τον παραπάνω. 

  4. Οι έγγραφες προσφορές πρέπει:  

   α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή 
υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που 
μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών. 

 β. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και 
αριθμητικά. 

   γ. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος και της  
κατοικίας του προμηθευτή, το τηλέφωνο και  τα στοιχεία της ταυτότητος του. 

δ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 

ε. Να αναφέρουν επί λέξει "Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών 
όρων των συμφωνιών και της διακήρυξης, τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
πλήρως, όπως και των διατάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων που διέπουν τους 
Δημόσιους Διαγωνισμούς". 

στ. Προσφορά που υποβάλλεται με αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη 
με τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Η τιμή προσφοράς θα δίδεται σε ΕΥΡΩ, για κάθε μονάδα του είδους 
που ζητείται και με παράδοσή του στις αποθήκες των ΕΔ, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά από τους ειδικούς όρους συμφωνιών. 

6. Στην προσφερόμενη τιμή έκπτωσης δε θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

7. Οι κρατήσεις, τέλη και έξοδα κάθε φύσης που βαρύνουν τον 
προμηθευτή καθορίζονται με τους ειδικούς όρους συμφωνιών. 

8. Η εγγυοδοσία ορίζεται : 





 
Α – 4  

 
 

./. 
 

α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό στα χίλια εκατό ευρώ (1.100 
€) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα. 

β. Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως προμήθειας στα δύο 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (2.750 €) ευρώ για το μειοδότη όλων των 
ειδών ή αναλογικά κατανομή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός μειοδοτών. 

9. Η εγγύηση συμμετοχής έχει την μορφή επιτολής αναγνωρισμένης, στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ή συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με κατάθεση μετρητών ή τίτλων. Μετρητά ή 
αυτούσιες ομολογίες δεν γίνονται δεκτές. 

10. Οι εγγυοδοσίες πρέπει να έχουν χρονική ισχύ όπως παρακάτω : 

   α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, τουλάχιστον δύο (2) μηνών 
από της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού. 

   β. Για την καλή εκτέλεση, απεριορίστου χρονικής ισχύος από της 
ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής συμβάσεως. 

   γ. Η εγγυοδοσία συμμετοχής επιστρέφεται στους προμηθευτές μετά 
την έκδοση απόφασης για το διαγωνισμό. Η εγγυοδοσία εκείνου στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά από την κατάθεση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

'Αρθρο 3ο 
Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 

'Αρθρο 4
ο
 

Αποσφράγιση και 'Ελεγχος Προσφορών – Ενστάσεις 

 1. Κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμό σε δημόσια 
συνεδρίαση, η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζει κατά σειρά 
λήψης τις προσφορές και τις καταχωρεί στο πρακτικό, με δυνατότητα συνεχίσεως 
του διαγωνισμού με προφορικές προσφορές. Για τυχόν πρόωρες προσφορές που 
αποσφραγίσθηκαν εκ παραδρομής, συντάσσεται από την επιτροπή ειδικό 
αιτιολογημένο πρακτικό και αυτές εκφωνούνται πρώτες από την Επιτροπή κατά το 
διαγωνισμό. 

2. Προσφορά που δεν τηρεί τους όρους συμφωνιών και δεν περιέχει την 
ανάλογη εγγυοδοσία απορρίπτεται. Οι προσφορές και τα έγγραφα που τις 
συνοδεύουν μονογράφονται από την Επιτροπή, ενώ τα πιστοποιητικά μετά τον 
έλεγχό τους επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

 3. Η επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες μειοδότες τις τιμές και τους 
όρους όλων όσων συμμετέχουν, ενώ κρίνει για την τυπική εγκυρότητα ή ακυρότητα 
κάθε προσφοράς, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των τυχόν ανωμαλιών, 
αναγράφοντας τη γνώμη της στο σχετικό πρακτικό. 

 4. Προσφορές που περιέχουν, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής 
επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους των συμφωνιών, θεωρούνται 
σύμφωνες με αυτούς. 
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5. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τις οποίες προσφέρεται η ίδια 
τιμή για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδος. Σε 
περίπτωση ισοτιμίας σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής ο διαγωνισμός 
συνεχίζεται μεταξύ αυτών που είναι ισότιμοι προφορικά πάνω στο πρακτικό μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από την Επιτροπή ή 
κατακυρώνεται σε ισομοιρία μεταξύ των ισότιμων προμηθευτών ή και με κλήρωση 
που γίνεται δημόσια. 

 6. Καμία ένσταση για οποιαδήποτε αιτία δεν γίνεται δεκτή αν δεν 
υποβληθεί εγγράφως (χαρτοσημασμένη) στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού. Για τις ενστάσεις κρίνει και αποφασίζει αιτιολογημένα και αμετάκλητα 
η Επιτροπή, ενώ γίνεται μνεία στο πρακτικό ή στην έκθεσή της, χωρίς αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισμού που διεξάγεται. 

'Αρθρο 5ο 
Αποκλεισμός Προμηθευτή από τις Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων 

 1. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μπορούν να 
αποκλεισθούν προσωρινά ή μόνιμα από τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων 
όσοι προμηθευτές δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο και 
έχουν αποδεδειγμένα κακή πίστη. 

 2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοση της παραπάνω 
απόφασης επιτρέπεται έγγραφη υποβολή ενστάσεως, για την οποία κρίνει και 
αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας . 

 

'Αρθρο 6ο 
Κατακύρωση Προμήθειας - Κοινοποίηση Απόφασης 

 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνεται με την έγκριση της 
Υπηρεσίας. Ο Διοικητής της 9ης Μ/Π ΤΑΞ που έχει την οικονομική εξουσία και 
δικαιοδοσία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης κρίνει και αποφασίζει για την 
έγκριση και κατακύρωση ή όχι της υπόψη προμήθειας. 

 2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την παραπάνω 
απόφαση μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από αυτή 
μπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την 
επιστροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε, χωρίς άλλη απαίτησή τους έναντι 
των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με την προσφορά που έγινε από αυτούς. 

 3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κατακύρωση της 
προμήθειας καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται προς τον 
προμηθευτή, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή 
τους προσωπικά, και αυτά τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας που 
διεξήγαγε τον διαγωνισμό (9

η
 Μ/Π ΤΑΞ) ή στη διεύθυνση ή στην επίσημη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας, που δόθηκε κατά τη διεξαγωγή 
του διαγωνισμού . 
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'Αρθρο 7ο 
Εγγυοδοσία Καλής Εκτέλεσης - Υπογραφής Σύμβασης 

 1. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης της προμήθειας 
είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει 
στην 9ης Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ/2 μέσα σε δέκα (10) ημέρες εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(2.750€), να παραλάβει την προσωρινή εγγυοδοσία συμμετοχής και να υπογράψει 
τη σχετική σύμβαση. 

 2. Στην περίπτωση που αυτός που ανακηρύχθηκε μειοδότης δεν 
προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν προσκομίσει έγκαιρα την 
εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και 
επιβάλλονται σ' αυτόν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

  α. Η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού. 

  β. Προμήθεια του είδους είτε από τον επόμενο μειοδότη στον 
διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του, της τυχόν επιπλέον 
διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο 
είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. 

 

Αρθρο 8ο 
Παραλαβή Προμηθειών 

 1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εφοδίων θα πραγματοποιείται 
στα ΣΠ Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας αντίστοιχα ή στις έδρες των Μονάδων. Η 
παραλαβή στην έδρα του Στρατιωτικού Πρατηρίου θα γίνεται παρουσία των 
αντιπροσώπων της υποστηριζόμενης Μονάδας, της επιτροπής παραλαβής 
εμπορευμάτων -νωπών κρεάτων του Στρατιωτικού Πρατηρίου και Αξκού 
Κτηνιατρικού του Σχηματισμού ή του ιατρού της αντίστοιχης φρουράς σε 
περίπτωση απουσίας του. Η παραλαβή των κρεάτων στην έδρα της Μονάδας θα 
γίνεται παρουσία του Αξκού Μισθοτροφοδοσίας, του Αξκού ιατρού Μονάδος ή της 
Φρουράς, και ενός ακόμη εξουσιοδοτημένου στελέχους της Μονάδας. Η μεταφορά 
των κρεάτων στην έδρα της Μονάδας ή του Στρατιωτικού Πρατηρίου, θα 
υλοποιηθεί με κατάλληλα μεταφορικά μέσα - ψυγεία του προμηθευτή για τα 
οποία έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ η αντίστοιχη άδεια μεταφοράς τους από 
αρμόδιο κρατικό φορέα. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δειγματοληψίας 
απαιτείται οπωσδήποτε η παρουσία ιατρού ή κτηνιάτρου ενώπιον του 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προμηθευτή ή νόμιμου αντικαταστάτη του. 

 2. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω 
τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά : 

 α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 

  β. Με εργαστηριακή εξέταση. 

  γ. Με πρακτική δοκιμή.  
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 3. Τυχόν δειγματοληψία πραγματοποιείται με παρουσία του 
προμηθευτή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και σε περίπτωση 
αδυναμίας αποστολής αντίστοιχου εκπροσώπου ή εσκεμμένης 
καθυστέρησης εκ μέρους του προμηθευτή δύναται να πραγματοποιηθεί 
χωρίς αυτόν. Ο καθορισμός εκπροσώπου του προμηθευτή για την 
διενέργεια δειγματοληψιών πρέπει να επιτρέπει την διενέργειά αυτής 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία παραλαβής χωρίς αδικαιολόγητες 
χρονοτριβές. Επιπλέον, η αξία των δειγμάτων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

 

'Αρθρο 9ο 
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου - Κυρώσεις 

 1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδίδει μέσα στις συμβατικές 
προθεσμίες που καθορίζονται στους σχετικούς Ειδικούς 'Ορους, τα προϊόντα που 
κατακυρώθηκαν ή αυτά που απορρίφθηκαν από Επιτροπή παραλαβών με σκοπό 
να αντικατασταθούν, η Υπηρεσία κηρύσσει τον προμηθευτή έκπτωτο και επιβάλλει 
αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις : 

  α. 'Εκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

  β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 

γ. Τις συνέπειες της εφαρμογής 2β του άρθρου 7 των παρόντων 
όρων συμφωνιών. 

 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ταξιαρχία  αντισυμβατική 
συμπεριφορά του προμηθευτή, η οποία θα προκύπτει από εκτροπή τούτου από 
τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ή παράβαση κάποιου ή 
κάποιων από τους γενικούς ή ειδικούς όρους της σύμβασης, η 9η Μ/Π ΤΑΞ 
δυνατόν κατά την κρίση της να επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις, διαζευκτικά ή 
αθροιστικά : 

  α. 'Eγγραφη επίπληξη. 

 β. Επιβολή προστίμου από 1.000 € μέχρι 2.000 € ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της περιπτώσεως και για μικροπαραβάσεις. 

  γ. Επιβολή προστίμου 4.000 € για σοβαρές εκτροπές τεχνικών 
προδιαγραφών ή παραβάσεων όρων της σύμβασης. 

  δ.  Κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου, σε περίπτωση καθ' 
υποτροπή εκτροπών των τεχνικών προδιαγραφών και παραβάσεων 
οποιονδήποτε όρου της σύμβασης και αφού έχει προηγηθεί κάποια από τις 
προηγούμενες κυρώσεις. Η Ταξιαρχία διατηρεί ακόμη το δικαίωμα της έκπτωσης 
του προμηθευτή σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτροπή των τεχνικών 
προδιαγραφών από το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (Κ.ΒΙ.Ε.Σ) που 
άπτεται της υγιεινής του προσωπικού της. Η έκπτωση του προμηθευτή 
συνεπάγεται τις κυρώσεις, αθροιστικά ή διαζευκτικά, που αναφέρονται στην 
παραπάνω παράγραφο 1. 
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 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ζημιά της, που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την 
άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. 

 4. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβολής προστίμων, ο προμηθευτής δύναται 
εντός 5νθημέρου από της επιδόσεως, επί αποδείξει, σ' αυτόν της αποφάσεως περί 
επιβολής προστίμου, να υποβάλει ένσταση εγγράφως κατ' αυτής και να ζητήσει 
την άρση του προστίμου ή την τροποποίηση της αποφάσεως. Η απόφαση του 
Σχηματισμού, μετά την εξέταση της ενστάσεως θεωρείται οριστική. 

 5. Εάν ο προμηθευτής δεν υποβάλλει έγγραφη ένσταση μέσα στην 
5νθήμερη προθεσμία, τότε η απόφαση για επιβολή προστίμου καθίσταται οριστική 
και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση. 

 6. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, όταν καθίστανται οριστικά, κατατίθενται στο 
ΚΤΣ Βέροιας/Υποταμείο Κοζάνης υπέρ πόρων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 

 7. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί να καταβάλλει επιβληθέν σ' 
αυτόν πρόστιμο, αυτό θα εισπράττεται από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο ή 
εάν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων 
εσόδων. 

'Αρθρο 10ο 
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία 

 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, από την οποία προκαλείται αδυναμία παραδόσεως των προϊόντων 
μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

 2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

  α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται διακοπή των εργασιών 
της βιοτεχνίας ή βιομηχανίας του προμηθευτή. 

  β. Πυρκαϊά στη βιοτεχνία ή βιομηχανία του προμηθευτή. 

  γ. Πλημμύρα. 

δ. Σεισμός. 

  ε. Πόλεμος. 

  στ. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 
μηχανημάτων που έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της συμβάσεως από τον προμηθευτή. 

  ζ. Ανταπεργία (lock out). 

  η. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών. 

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται : 

α. Να αναφέρει με έγγραφο στην 9η Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ το γεγονός ή τα 
γεγονότα που προκάλεσαν την ανωτέρα βία εντός 24ώρου από την εκδήλωσή 
τους, διότι αφορά τροφοδοσία προσωπικού το οποίο πρέπει έγκαιρα να επιλύσει η 
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υπηρεσία, και εφόσον τα γεγονότα διαρκούν ο προμηθευτής θα πρέπει να 
αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και λήξη τους. 

  β. Να προσκομίσει βεβαίωση από Αρμόδια Αρχή που να 
επιβεβαιώνει τα γεγονότα που αναφέρει ο προμηθευτής, καθώς και τις επιπτώσεις 
τους στην εκτέλεση της συμβάσεως. 

 

'Αρθρο 11ο 
'Αλλοι Γενικοί 'Οροι 

 
  

 1. Αποκλείεται στον προμηθευτή η εκχώρηση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του, συνολικά ή μερικά σε οποιοδήποτε τρίτο. 
 
 2. Τα δικαιώματα της Υπηρεσίας, λόγω μη εφαρμογής των όρων 
συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να 
λαμβάνει από το δημόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
 
 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 
 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καμία επίδραση στην ποιότητα, τιμή και στον χρόνο παράδοσης των 
ειδών. 
 
 5. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης λύνεται, 
εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το 
δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του 
Ελληνικού Δικαίου. 
 
 6. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνει σε 
περισσότερους του ενός προμηθευτή, τότε η πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης  
θα γίνει από όλους τους προμηθευτές και η κατανομή του ποσού θα γίνει 
αναλογικά με το εκτιμώμενο ποσό προμήθειας. 

 
 7. Αναπροσαρμογή τιμών δεν θα γίνεται δεκτή στη διάρκεια της σύμβασης. 
 

8. Τα οποιαδήποτε έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού που τυχόν 
υπάρξουν βαρύνουν τον μειοδότη προμηθευτή. 
 

9. Σε περίπτωση αλλοίωσης των ειδών εξ’ υπαιτιότητας της Υπηρεσίας ο 
προμηθευτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη αντικατάστασης των ειδών. 
Αντίθετα αν η αλλοίωση προκληθεί για οποιαδήποτε άλλο λόγο ο προμηθευτής 





 
Α – 10  

 
 

./. 
 

είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα είδη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
και όχι μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας. 
 
 10. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ των ΕΔ (Μ.Τ.Σ) που 
προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρμόσθηκαν οι όροι συμφωνιών και 
συμβάσεων, εισπράττονται από όσα το Δημόσιο οφείλει στον προμηθευτή για 
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. 
  
 11. Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να έχουν εγκαταστήσει και να 
εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 
(HACCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 
22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με το είδος τη δυναμικότητα της 
επιχείρησης. Οι μικρής δυναμικότητας επιχειρήσεις ότι εφαρμόζουν τον αντίστοιχο 
οδηγό υγιεινής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 67/26-05-2004 απόφαση του ΔΣ του 
ΕΦΕΤ και ότι ανήκουν στην κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση 
του συστήματος HACCP. Ως εκ τούτου, υποβάλλουν για τα παραπάνω στην 
επιτροπή διαγωνισμού: 
 
 α. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό φορέα, 
που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 
22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου 
οδηγού υγιεινής ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης.  
 

12. Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις προδιαγραφές της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, που αναγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΠΤ) καθώς 
και στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού αθροιστικά. 
 
 13. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών από την επιτροπή διαγωνισμού έπονται της υγειονομικής 
επιθεώρησης των εγκαταστάσεων όλων των ενδιαφερόμενων προμηθευτών. Από 
την υπόψη επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται από στρατιωτική επιτροπή, 
αποκλείονται οι προμηθευτές που δεν τηρούν βασικές υγειονομικές διατάξεις. Η 
επιτροπή συντάσσει έκθεση με τις διαπιστώσεις και τη σχετική βαθμολογία 
σύμφωνα με το Στρατιωτικό Κανονισμό 410-1. Οι ανωτέρω βιομηχανίες – 
βιοτεχνίες - αντιπρόσωποι υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες και να καταθέτουν στην επιτροπή προελέγχου τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 
  α. Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, 
σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α΄/11-03-2005). 
 
  β. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-08-
2006) καθώς επίσης και αριθμό εγκρίσεως (εάν απαιτείται). 
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  γ. Άδεια διάθεσης λυμάτων ή απαλλακτικό, εκδιδόμενη από τις κατά 
τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 
αναλόγως της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία 
– βιομηχανία, καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της 
ή βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωση τους ως προς τις 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση 
των λυμάτων τους. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση βεβαίωσης για το λόγο αυτό από τις αρμόδιες κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΣ αυτών). 
 
 δ. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από αρμόδια 
κρατική αρχή ή ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ. [Οι 
επιχειρήσεις παρασκευής ή/και αποθήκευσης-διακίνησης τροφίμων πρέπει να 
έχουν εγκαταστήσει και να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων 
σημείων ελέγχου (ΗΑCCP) ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005 ή να 
εφαρμόζουν τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ, ανάλογα με τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης]. Οι έλεγχοι εφαρμογής του ΗΑCCP είναι απόλυτα 
συνδεδεμένοι με τις διαδικασίες υγειονομικού προελέγχου με αντικείμενα 
επιθεώρησης τα καθοριζόμενα στον ΣΚ 422-10 (τροποποίηση 1η/30 Οκτ 
89/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3

α
) που καθιστούν παραδεκτή ή όχι μία επιχείρηση. 

 
  ε. Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας 
παραγράφου, επίσημα μεταφρασμένα και επιπλέον πρόσφατη (εντός έτους) 
βεβαίωση επιθεώρησης από την αρμόδια υγειονομική αρχή του κράτους 
προέλευσης (για τους εισαγωγείς – αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού). 
 
 στ. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχουν ήδη 
ελεγχθεί, λαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο τη σχετική έκθεση.  
 
 14. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δίνονται στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, η οποία αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις  της επιτροπής υγειονομικής 
επιθεώρησης των βιομηχανιών – βιοτεχνιών – αντιπροσώπων, προβαίνει στις 
παρακάτω ενέργειες: 
 

α. Καταχωρεί στο πρακτικό συμμετοχής τα στοιχεία των 
συμμετεχόντων προμηθευτών. Αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών για 
τον έλεγχο πληρότητάς τους και καταγράφει τυχόν ελλιπή δικαιολογητικά που 
καθιστούν άκυρη την περαιτέρω συνέχιση συμμετοχής ενός προμηθευτή. Η 
ημερομηνία και ώρα της υπόψη διαδικασίας καθορίζεται στο άρθρο 2 των ειδικών 
όρων, μόνο για εκείνους τους προμηθευτές που έχουν κριθεί –κατόπιν εξαγωγής 
των αποτελεσμάτων των προελέγχων εγκαταστάσεων- ως ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ, 
παρουσία των προμηθευτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. 
 
  β. Για τους προμηθευτές που θεωρούνται αποδεκτοί λόγω της 
πληρότητας των δικαιολογητικών τους ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών και η επιτροπή ύστερα προβαίνει σε απλή ανάγνωση των 
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προσφορών αυτών και καταχώρησή τους στο σχετικό πρακτικό, μονογράφοντας 
όλα τα φύλλα των προσφορών.  
 
   γ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφερουσών τιμών, η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγρ. η 
δεύτερο εδάφιο και Ν. 2286/95 παραγρ. 12 δ).  
 
  δ. Συντάσσει ανάλογη εισηγητική έκθεση. 
 
 15. Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικές προσφορές όσων έχουν απορριφθεί 
βάσει δικαιολογητικών ή από τη βαθμολογία (κάτω των 650 μονάδων) της 
υγειονομικής επιθεώρησης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
προμηθευτές. 
 
 16. Επιπλέον, δεν αναγκαιεί επανάληψη του προελέγχου για όσους 
προμηθευτές, έχουν υποστεί προέλεγχο κατά το παρελθόν από στρατιωτική 
επιτροπή και έχουν κριθεί αποδεκτοί ή έχουν επιθεωρηθεί πρόσφατα και 
αναμένουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Για όσους έχουν κριθεί 
αποδεκτοί από πρόσφατες επιθεωρήσεις λαμβάνεται υπόψη ότι ο επιτυχής 
προέλεγχος θα πρέπει να έχει ισχύ για όλο το διάστημα εφαρμογής της σύμβασης, 
δηλ. για περίοδο ενός (1) έτους και επιπλέον για έξι (6) μηνών (σε περίπτωση που 
ισχύσουν οι 2 τρίμηνες παρατάσεις επί της ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης). 
Δεδομένου ότι ένας επιτυχής προέλεγχος για τον προμηθευτή έχει ισχύ δύο (2) 
χρόνων μέχρι τον επανέλεγχό  του από αρμόδια στρατιωτική επιτροπή (σε 
περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει μελλοντικά σε αντίστοιχο διαγωνισμό της 
Υπηρεσίας),δέον η τελευταία ημερομηνία προελέγχου για τον οποίο κρίθηκε ως 
‘’ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ’’ για την Υπηρεσία να μην υπερβαίνει  χρονικό διάστημα άνω των 
δύο (2) ετών (συμπεριλαμβανομένου του 1 έτους ισχύος της σύμβασης και των 
δύο (2) ενδεχόμενων τρίμηνων παρατάσεων που μπορεί να ισχύσουν).Κατόπιν  
των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές που έχουν υποστεί τελευταία 
προέλεγχο από αρμόδια στρατιωτική επιτροπή να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία να αναφέρουν τον χρόνο επιθεώρησης, την 
επιθεωρούσα αρχή και τα στοιχεία της επιθεωρούμενης εγκατάστασης 
(έδρα, δνση, τηλ, φάξ, e-mail), προκειμένου να γίνει έλεγχος της εγκυρότητας 
των στοιχείων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι υφίσταται υποψήφιος 
προμηθευτής, ο οποίος υπέβαλε ψευδή στοιχεία, τότε η ενέργεια αυτή καθιστά την 
συμμετοχή του τουλάχιστον άκυρη, πέραν των όποιων νομικών κυρώσεων 
μπορούν να υπάρξουν. 
 
 17. Ο συμβεβλημένος προμηθευτής με την ισχύουσα συμφωνία 
συνεργασίας θα δύναται να καλύψει ανάγκες των Μονάδων σε εντόσθια- 
συκωταριές-αρνιά-γαλοπούλες για την περίοδο του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων.  
 
  18. Η παραγωγή των νωπών κρεάτων  να είναι εγχώριας παραγωγής ή να 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε, να προέρχονται από πρόσφατη σφαγή και να 
μην είναι αποψυγμένα. 
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   19. Σε περίπτωση εισαγόμενου προϊόντος να υφίστανται τα προβλεπόμενα 
έγγραφα κίνησής του. 
 
 20. Εάν κριθεί αναγκαίο, κατά την  σφαγή- μεταφορά- τεμαχισμό- 
συντήρηση και  συσκευασία του κρέατος, μπορεί να παρίσταται στρατιωτική 
επιτροπή του Σχηματισμού. 
 
  21. Να υφίστανται τα απαραίτητα πιστοποιητικά έγγραφα για τον 
υγειονομικό έλεγχο των κρεάτων, την προέλευσή τους και οι σφραγίδες 
καταλληλότητας τους. 
 
  22. Η αναλογία λίπους και οστών να μην υπερβαίνει το προβλεπόμενο 
ποσοστό, να είναι τεμαχισμένο σε ομοιόμορφες και κανονικού μεγέθους μερίδες 
και να μην έχουν παρέλθει πάνω από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
σφαγής για τα μεγάλα ζώα και πάνω από τρείς (3) ημέρες για τα πουλερικά. 
 
  23. Θεωρείται αποδεκτή αυξομείωση της τάξεως 10% στις παραγγελίες. 
 

24. Σε περίπτωση που προϊόν (τρόφιμο) χαρακτηρισθεί επιβλαβές ή 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος 
άρθρου μέχρι και διακοπής της σύμβασης (προσωρινής ή οριστικής). 
       
 25. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια 
είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) 
και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 
δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(«παράβολα από κάθε αιτία»).  
 
 26. Η ζύγιση των ειδών από ζυγαριά του προμηθευτή απαιτεί πιστοποίηση 
ότι ελέγχθηκε από την αρμόδια Αγορανομική Αρχή, η οποία πρέπει να 
ανανεώνεται ετήσια. 
 
 27. Ο παρόν διαγωνισμός και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της 
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 118/07 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
 

 Σχης(ΠΖ) Φώτιος Γκίκας 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας  
4ο ΕΓ/II  
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 «1»  Υπόδειγμα Εξωτερικών Όψεων Φακέλων Προσφοράς και Υποφακέλων 
Δικαιολογητικών- Οικονομικής Προσφοράς. 
«2»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
«3»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
«4»  Υπόδειγμα Πρώτης Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986. 
«5»  Υπόδειγμα Δεύτερης Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986. 
«6»  Υπόδειγμα Τρίτης Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986 

 
 





 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε.) 
Διεύθυνση (π.χ. 
Στρδο«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ» 
ΣΤΓ 900, Κοζάνη, δίπλα από 
το Κολυμβητήριο Κοζάνης) 

 
 
ΠΡΟΣ : 

 Την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου 
Μειοδοτικού  Διαγωνισμού Νωπών  Κρεάτων 
της 9ης Μ/Π ΤΑΞ 
Διαγωνισμός  για …………………… 
Διακήρυξη υπ αρίθμ. 4/2017  
Ημερομηνία Διεξαγωγής :  ………………. 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ YΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε.) 
Διεύθυνση (π.χ. 
Στρδο«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ» 
ΣΤΓ 900, Κοζάνη, δίπλα από 
το Κολυμβητήριο Κοζάνης) 

 
 
ΠΡΟΣ : 

 Την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου 
Μειοδοτικού  Διαγωνισμού Νωπών – Κ/Ψ 
Κρεάτων της 9ης Μ/Π ΤΑΞ 
Διαγωνισμός  για …………………… 
Διακήρυξη υπ αρίθμ. 4/2017  
Ημερομηνία Διεξαγωγής :  ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  

 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»          
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.163/22/53146/Σ.2964  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑ (π.χ. ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε.) 
Διεύθυνση (π.χ. 
Στρδο«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ» 
ΣΤΓ 900, Κοζάνη, δίπλα από 
το Κολυμβητήριο Κοζάνης) 

 
 
ΠΡΟΣ : 

 Την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου 
Μειοδοτικού  Διαγωνισμού Νωπών Κρεάτων της 
9ης Μ/Π ΤΑΞ 
Διαγωνισμός  για …………………… 
Διακήρυξη υπ αρίθμ. 4/2017  
Ημερομηνία Διεξαγωγής :  ………………. 

 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας 
4ο ΕΓ/II 

 
 





 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Ονομασία Τράπεζας……………………… 
Κατάστημα………………………………… 
(Δνση οδός-αριθμός ΤΚ fax)                                
                                                                      Ημερομηνία 
έκδοσης……………… 
                                                                      ΕΥΡΩ…#...................... €# .. 
 
Προς : 
………………………………… 
(οδός-αριθμός-τηλ.) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ…………ΕΥΡΩ……….. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
#................# (και ολογράφως) ……………………………….. ευρώ …. υπέρ της 
εταιρείας ……………………………..………………………………………….. 
Δνση ……………………………………….. δια τη συμμετοχή της εις το 
διενεργούμενο διαγωνισμό της 9ης Μ/Π ΤΑΞ για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ  
ΚΡΕΑΤΩΝ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 03/2014 διακήρυξή σας προς 
κάλυψη αναγκών των Μονάδων Φρουρών  Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς-
Άργους Ορεστικού, Αμυνταίου-Φλώρινας. 
     

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ 
όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με 
μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
 
 

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»   
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.163/22/53146/Σ.2964  
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 
σας θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
  Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………. 
                                                       (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
    

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.         
 
 
Παρατήρησεις 

 
α. Η εγγυητική επιστολή να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. 
 
   

 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

 
Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας 

4ο ΕΓ/II 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας……………………… 
Κατάστημα………………………………… 
(Δνση οδός-αριθμός ΤΚ fax)                                
                                                                      Ημερομηνία 
έκδοσης……………… 
                                                                      ΕΥΡΩ………………………. 
Προς : 
………………………………… 
(οδός-αριθμός-τηλ.) 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΑΡΙΘΜ…………ΕΥΡΩ……….. 
 
  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………… (και ολογράφως) 
…………………………………………………………. υπέρ της 
εταιρείας…………………………………………..Δνση 
………………………………… ………….……………….. δια την καλή εκτέλεση  
από αυτήν των όρων της με αριθμό ………… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί 
σας για την προμήθεια  ΝΩΠΩΝ- ΚΡΕΑΤΩΝ (αριθμ. διακήρυξης……./……..) 
προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων Φρουρών  Κοζάνης, Γρεβενών, 
Καστοριάς-Άργους Ορεστικού, Αμυνταίου-Φλώρινας. 
         

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με 
μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία, είναι 

αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.         
    

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.163/22/53146/Σ.2964  
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που 

έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
Παρατηρήσεις 

 
α. Η εγγυητική επιστολή να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. 
 
 β. Σε περίπτωση που η αφορά μόνο την προμήθεια των Μονάδων 
ή μόνο τη λειτουργία του οπωροπωλείου διαγράφεται ανάλογα η φράση στο 
κείμενο.  
 
 γ. Το χρονικό διάστημα ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης θα έχει ισχύ για δύο (2) μήνες ακόμα τουλάχιστον από την 
ημερομηνία συμβατικής λήξης της σύμβασης (χωρίς παράταση).  
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας 
4ο ΕΓ/II 

 
 





 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
H ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με 

αυτή τη δήλωση 
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4Ν.1599/1986) 
 

Προς (1):   

Ο – Η (όνομα) :   
Επώνυμ
ο: 

 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  
Όνομα και επώνυμο 
μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης (2):  
Αριθ. Δελτ. ταυτότητας :  
Τόπος 
κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Email):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 1. Επιθυμούμε ως εταιρία « …………………………………….» να 
συμμετάσχουμε στο δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες 
προσφορές για ανάδειξη προμηθευτών ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ της  9ης Μ/Π ΤΑΞ 
που θα διεξαχθεί την …………………………………. 
 
 2. Δεν έχουμε καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής μας δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ  17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ..600.163/22/53146/Σ.2964  
  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 
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 3. Δεν τελούμε σε πτώχευση και επίσης δεν τελούμε σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, (περίπτωση 2 του εδαφίου α’ της παρ.2 του άρθρου 6 
του ΠΔ 118/07). 
 
 4. Είμαστε φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές μας 
υποχρεώσεις. 
 
 5. Είμαστε ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις μας που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στ …. 
………………………………….. . 
 
 6. Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο 
…………………………………..ή ασκούμε γεωργικό επάγγελμα. (διαγράφεται 
κατά περίπτωση) 
 
 7. Δεν τελούμε υπό κοινή εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α101) όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 
και επίσης ότι δεν τελούμε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις. 
 
 8. Δε θα χρησιμοποιήσουμε σαν άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους 
εφέδρους Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 5ετία από την 
αποστρατεία τους, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 66 Ν.Δ 1400/73. 
 

…………………,………………... 20 
 

                                                                                                                 Ο  
δηλών 
                                                                                                                  
(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του 
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει 
τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος  
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βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω 
όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας 
4ο ΕΓ/II 

 
 
 
 

 





 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
H ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με 

αυτή τη δήλωση 
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4Ν.1599/1986) 
 

Προς (1):   

Ο – Η (όνομα) :   
Επώνυμ
ο: 

 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  
Όνομα και επώνυμο 
μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης (2):  
Αριθ. Δελτ. ταυτότητας :  
Τόπος 
κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Email):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 1. Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από όπου θα 
γίνεται η διακίνηση των προϊόντων, είναι 
……………………………………………………………………………………. 
 
 2. Διαθέτουμε τις παρακάτω άδειες λειτουργίας της επιχείρησης, με 
την οποία συμμετέχουμε στο διαγωνισμό : 
 
  α. Υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β’/31-08-2006). 
 
  β. Τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό (διαγράφεται κατά 
περίπτωση), σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α’/11-03-2005). 
 
 3. Έχουμε εγκαταστήσει και εφαρμόζουμε σύστημα ανάλυσης  

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ   
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ..600.163/22/53146/Σ.2964  
  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 
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κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), (ή) κατά το πρότυπο ΕΝ 
ISO 22000:2005, (ή) σύμφωνα με τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ 
στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης 
(διαγράφεται κατά περίπτωση).  
 
 4. Διαθέτουμε άδεια διάθεσης λυμάτων, που εκδόθηκε από την 
……………………… ………….. (Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή 
άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες), καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης 
των λυμάτων μας. Επίσης ότι διαθέτουμε βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές 
για τη συμμόρφωση μας ως προς τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας 
αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση των λυμάτων μας. Σε 
περίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, ότι διαθέτουμε βεβαίωση για το λόγο 
αυτό από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
(ΔΣ αυτών) ή απαλλακτικό (γράφεται κατά περίπτωση). 
 
 5. Διαθέτουμε άδειες καταλληλότητας από αρμόδια Υγειονομική 
Υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας για τα οχήματα μεταφοράς των ειδών και ότι 
τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά των ειδών που προορίζονται 
για την υπηρεσία σας είναι 
τα………………………………………………………………………………………
…………………... 
 
 6. Δεχόμαστε τον έλεγχο – επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης που παράγει το είδος που εμπορευόμαστε για λογαριασμό τους, 
από αρμόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, καθώς και στη 
παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος, εφόσον αναδειχθούμε 
προμηθευτές. 
 

7. Τα προσφερόμενα είδη προέρχονται από 
…………………………….. (χώρα ή χώρες καταγωγής των).  

 
 
 

…………………,………………... 20 
 

                                                                          
       Ο 
    δηλών                                                                                  
(Υπογραφή) 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του 
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει 
τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 





σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω 
όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας 
4ο ΕΓ/II 

 
 
 
 





./. 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
H ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή 

τη δήλωση 
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4Ν.1599/1986) 
 

Προς (1):   

Ο – Η (όνομα) :   
Επώνυμ
ο: 

 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:  
Όνομα και επώνυμο 
μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης:  
Τόπος γέννησης (2):  
Αριθ. Δελτ. ταυτότητας :  
Τόπος 
κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Email):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 1. Δεν αποκλεισθήκαμε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, γιατί 
δεν εκπληρώσαμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας. 
 
 2. Διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κ.λ.π.) 
που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 
 
 3. Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μας, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ..600.163/22/53146/Σ.2964  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΤΡΙΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/1986 
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 4. Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στις προδιαγραφές της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Προσθήκη «2» των ειδικών όρων του διαγωνισμού.  
 
 5. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του άρθρου 1 
των Γενικών Όρων του Διαγωνισμού, καθώς και ότι για τυχόν αλλαγή των 
στοιχείων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης θα προβούν σε ενημέρωση της 9ης  
Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ ένα μήνα πριν (στην περίπτωση κατά την οποία οι νέες 
εγκαταστάσεις κριθούν μη αποδεκτές από την Υγειονομική Επιτροπή της 
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες 
από τους όρους του διαγωνισμού συνέπειες). 
 
 6. Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, 
τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και τις 
διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς. 

…………………,………………... 20 
 

                                                                                                                 Ο  δηλών                                                                                                                  
(Υπογραφή) 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του 
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της 
και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας 
4ο ΕΓ/II 
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 9
η
 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ  

 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/22/53146/Σ.2964 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ  ΦΡΟΥΡΩΝ  ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτή 
νωπών κρεάτων για κάλυψη αναγκών των Μονάδων των  Φρουρών Κοζάνης, 
Γρεβενών, Καστοριάς-Άργους Ορεστικού, Φλώρινας-Αμυνταίου. Η διάρκεια της 
συμβάσεως, η οποία θα υπογραφεί θα είναι ενός (1) έτους, με δικαίωμα 
παρατάσεως για δύο (2) ακόμα εξάμηνα, ένα (1) μονομερώς από την 9η Μ/Π ΤΑΞ 
και ένα με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, στη 
ΛΑΦ Κοζάνης και ώρα 10:00 πμ ως πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για 
την Υπηρεσία σε νωπά κρέατα. Επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι η κατακύρωση της 
προμήθειας κρεάτων να γίνει σε προμηθευτή-ες, οι οποίοι θα έχουν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ, θα έχουν κριθεί ‘’ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ’’ όσον αφορά 
τον προέλεγχο εγκαταστάσεων, θα δύνανται να ανταποκριθούν στις λοιπές 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας (τρόπο μεταφοράς κρεάτων κτλ) με βάση τους Γενικούς 
και Ειδικούς όρους και οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολό τους θα 
ελαχιστοποιούν το κόστος προμήθειας κρεάτων ανά άτομο για την 
Υπηρεσία. Για την εκτίμηση του κόστους προμήθειας κρέατος ανά άτομο για την 
Υπηρεσία λαμβάνονται υπόψη οι εβδομαδιαίες προβλεπόμενες χορηγήσεις 
κρέατος του ισχύοντος ΓΚΤΕΔ.  

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει προσέλευση προμηθευτών ή που τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για την Στρατιωτική Υπηρεσία, 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση της, ο διαγωνισμός είναι δυνατόν να 
ματαιωθεί χωρίς να επαναληφθεί, ή να επαναληφθεί ως πρόχειρος ή δημόσιος με 
έγγραφες ή προφορικές προσφορές, μετά από νεώτερη δημοσίευση της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, η οποία θα κοινοποιηθεί ιδιαίτερα σε όσους 
συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 Οι Μονάδες και τα ΣΠ Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας διατηρούν το δικαίωμα 
αυξομείωσης των αιτουμένων ποσοτήτων των υπό προμήθεια σε ποσοστό 10% 
χωρίς επίδραση στην τιμή των υλικών και τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - 'ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 
 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν.2238/94 (τέως άρθρο 4 του 
Ν.2198/94) που αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος, θα ενεργούνται 
επί των τιμολογίων του προμηθευτού με μέριμνα και ευθύνη των Στρατιωτικών 
Πρατηρίων Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας αντίστοιχα τα παρακάτω:  
 
  α. Κατά την προμήθεια αγαθών τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, υποχρεούνται όταν καταβάλουν την αξία των 
τιμολογίων να παρακρατούν το ποσοστό 4% που ορίζει ο Ν.2238/94 (φόρος 
εισοδήματος). 
 
  β. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
αγαθών, δηλαδή επί του ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και 
των ενεργούμενων κρατήσεων, για την αγορά λοιπών αγαθών, 4% επί του 
καθαρού, όπως παραπάνω, ποσού του τιμολογίου, μέσω ΣΠ. 
 
 2. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με: 
 
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, τελάρα 
κλπ) και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών όπου του 
ζητηθεί. 
 
  β. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (μακροσκοπικές, 
μικροβιολογικές, χημικές κα) στα αρμόδια εργαστήρια του Στρατού Ξηράς, για την 
ανάλυση των δειγμάτων που ενδέχεται να ληφθούν. 
 
  γ. Το ανάλογο χαρτόσημο τιμολογίου που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύμφωνα με όσα έχουν κανονιστεί. 
 
  δ. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων, 
ποσοστού 4,096 % επί της καθαρής αξίας των προϊόντων, το οποίο θα 
παρακρατείται από το τιμολόγιο μόνο σε περίπτωση απευθείας αγοράς από τις 
Μονάδες και μόνο κατόπιν διαταγής της Ταξιαρχίας. 
 
   ε. Την καταβολή τυχόν εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης σε 
εφημερίδες . 
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  3. Η Ταξιαρχία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων, 
τελών κλπ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας, τιμής και του χρόνου παράδοσης των ειδών.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ για την παράδοση υλικών σύμφωνα με 
αυτά που ορίζονται στην κατακυρωτική διαταγή της προμήθειας, από το 
Στρατιωτικό Πρατήριο Κοζάνης και με βάση την παρακάτω διαδικασία : 
 
  α. Οι Μονάδες θα παραλαμβάνουν τα εμπορεύματα όπως 
περιγράφεται στα παρακάτω σχετικά άρθρα του παρόντος, με βάση τα δελτία 
αποστολής που θα εκδίδονται, αναλυτικά κατά είδος από τον προμηθευτή. 
 
  β. Ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Στρατιωτικού 
Πρατηρίου Κοζάνης, ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων 
αποστολής. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων 
αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας. 
 
  γ. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο 
διαχειριστή του Στρατιωτικού Πρατηρίου Κοζάνης. 
 
 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου και 
θεωρημένου από την αρμόδια Οικονομική Εφορία ή όπως διαφορετικά ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία. 
 
 3. Για τις πληρωμές απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 
  α. Απόδειξη πληρωμής της εταιρείας. 
 
  β. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 
ευρώ. 
 
  γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 
3.000 ευρώ. 
  
 4. Τα όποια υπάρχοντα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν 
τον μειοδότη προμηθευτή. 
 
 5. Τα έξοδα που προκύπτουν από τις εκάστοτε δειγματοληψίες 
(μικροβιολογικές - χημικές - ιστολογικές) επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
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 6. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η 
προσκόμιση, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500 €) και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό 
πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Σε αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η 
ισχύς της σύμβασης. 
 

 7. Η πληρωμή διέπεται από τα καθοριζόμενα στο ΠΔ166/2003 
(ΦΕΚ138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2003/35/της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές». 

 
 8. Ο ανάδοχος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου και 
θεωρημένου από την αρμόδια Οικονομική Εφορία ή όπως αλλιώς καθορίζει η 
κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς 
κατά είδος, ποσότητα και τιμή. 

 
 9. Κάθε μήνα να προσκομίζεται φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εφοδίων πραγματοποιείται στο 
ΣΠ Κοζάνης παρουσία των αντιπροσώπων της υποστηριζόμενης Μονάδας 
Μονάδας, της Τεχνικής Γνωμοδοτικής επιτροπής ΣΠ Κοζάνης, της επιτροπής 
παραλαβής εμπορευμάτων (ή νωπών κρεάτων) του ΣΠ Κοζάνης και Αξκού 
Κτηνιατρικού του Σχηματισμού. Κατόπιν η μεταφορά των κρεάτων θα υλοποιηθεί 
με κατάλληλα μεταφορικά μέσα-ψυγεία του προμηθευτή για τα οποία έχει 
εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ η αντίστοιχη άδεια μεταφοράς τους από αρμόδιο 
κρατικό φορέα και γίνεται μεταφορά των εφοδίων στην έδρα της Μονάδος ενώπιον 
του Αξκού Μισθοτροφοδοσίας, του Αξκού ιατρού Μονάδος (εάν υπάρχει), του 
Αξκού Ωνίων, του αντιπροσώπου της υποστηριζόμενης Μονάδας, ο οποίος ήταν 
παρών στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ή άλλου εξουσιοδοτημένου 
στελέχους της Μονάδας. Για την πραγματοποίηση όποιας δειγματοληψίας 
απαιτείται οπωσδήποτε η παρουσία ιατρού ή κτηνιάτρου ενώπιον του 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του προμηθευτή ή νόμιμου αντικαταστάτη του. 

2. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται με  δελτίο αποστολής 
θεωρημένο από την Εφορία. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη εκτέλεση 
των παραγγελιών των Μονάδων και του Πρατηρίου από τον ίδιο με ρητή 
απαγόρευση εκχώρησης στο σύνολο  ή μέρος των υποχρεώσεων του. 

3. Ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπος του οφείλουν να ζητήσουν άδεια 
εισόδου του προσωπικού τους στις μονάδες από την 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/2ο ΕΓ. 

4. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μεταφορικά πρέπει να 
τηρούν τους όρους υγιεινής όπως καθορίζεται στις Υγειονομικές διατάξεις. 
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5. Θα ακολουθείται πιστά το πρόγραμμα δοσοληψιών που θα καταρτίσει 
το ΣΠ Κοζάνης γα την παραλαβή των εφοδίων, σύμφωνα με το ωράριο εργασίας 
του ΣΠ. 

6. Η προμήθεια της γαλοπούλας Χριστουγέννων και των αμνοεριφίων 
(αρνί, κατσίκι, έντερα, εντόσθια) της εορτής του Πάσχα καλύπτεται από την 
παρούσα διακήρυξη, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από την Υπηρεσία. Με 
απόφαση της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να διενεργηθεί και δεύτερη τιμοληψία για τη 
γαλοπούλα ή για τα αμνοερίφια λίγες μέρες πριν τις εορτές των Χριστουγέννων ή 
του Πάσχα αντίστοιχα ώστε τα καταστήματα και Σούπερ Μάρκετ να είναι σε θέση 
να ενημερώσουν την επιτροπή για τις τιμές που προσφέρουν τα παραπάνω είδη. 
 
 7. Η υποχρέωση του προμηθευτή-ων είναι να προμηθεύει-ουν με όλα τα 
αναφερόμενα στην Προσθήκη «1» των παρόντων όρων προϊόντα τις Μονάδες 
Φρουράς Κοζάνης , σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χορηγήσεις του κανονισμού 
τροφοδοσίας (ΓΚΤΕΔ). 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
 

Θα υποβάλλεται για κάθε είδος νωπού – Κ/Ψ Κρέατος της Προσθήκης «1» 
του Παραρτήματος «ΣΤ»  η καθαρή προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) και θα 
εξετάζεται συνολικά η όποια οικονομική προσφορά με κριτήριο την 
ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας κρέατος ανά άτομο για την 
Υπηρεσία, σύμφωνα με την καθοριζόμενη συχνότητα χορηγήσεων κάθε εφοδίου 
του ΓΚΤΕΔ. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 1. Κάθε ανάδοχος μέχρι και την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, οφείλει 
να προσκομίσει στην Υπηρεσία νόμιμες εξουσιοδοτήσεις των οδηγών και 
υπαλλήλων του, που θα παραδίδουν τα προϊόντα στις Μονάδες ή αυτών που τον 
εκπροσωπούν νόμιμα, όταν αυτός απουσιάζει.  
 
 2. Οι νόμιμοι αυτοί εκπρόσωποι του αναδόχου, συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης δειγμάτων από τις Μονάδες, καθώς και τους ελέγχους των 
καταστημάτων/ εργαστηρίων/βιοτεχνιών και οχημάτων του αναδόχου. 
 
 3. Οποιαδήποτε αλλαγή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του αναδόχου, 
να αναφέρεται εγκαίρως στην 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2.  
 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 
 

 1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί αιφνιδιαστικές 
επιθεωρήσεις των καταστημάτων – χώρων αποθήκευσης των αναδόχων, πριν και 
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κατά τη διάρκεια στις ισχύος της σύμβασης, όποτε κρίνει αυτή αναγκαίο και με 
επιτροπή που θα ορίζεται κάθε φορά για το σκοπό αυτό. 
 
 2. Κατά την επιθεώρηση, ο ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός 
του, θα συνοδεύει την επιτροπή και θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκόλυνση του ζητηθεί από αυτή, σχετικά με στις πρώτες ύλες, τον εξοπλισμό, τη 
μέθοδο παρασκευής των προϊόντων κλπ. 
 
 3. Κατά την επιθεώρηση, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει 
την παρασκευή – συσκευασία – διαλογή των προϊόντων και να κάνει απευθείας 
δειγματοληψία από τα έτοιμα προϊόντα ή από στις χρησιμοποιούμενες πρώτες 
ύλες. 
 
 4. Τα δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις, βαρύνουν οικονομικά τον 
ανάδοχο. 
 

5. Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών από την επιτροπή 
διαγωνισμού αφορά τους προμηθευτές που έχουν κριθεί ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ, κατόπιν 
εξαγωγής των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων προελέγχων.  
 
 6. Αναφορικά με τον προέλεγχο εγκαταστάσεων ισχύουν τα καθοριζόμενα 
στους Γενικούς όρους,  
 
  α.  Η Επιτροπή Ελέγχου Βιομηχανιών μετά την υποβολή 
δικαιολογητικών και προσφορών στην 9

η
 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4

ο
 ΕΓ/2, σύμφωνα με την 

διακήρυξη του διαγωνισμού συγκαλείται από την 9
η
 Μ/Π ΤΑΞΠΖ και πραγματοποιεί 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εγκατάστασης του εργαστηρίου του υποψηφίου 
προμηθευτή, αν δεν έχει ελεγχθεί ήδη (σύμφωνα με τα καθορισθέντα στους 
Γενικούς όρους) και συντάσσει το σχετικό έντυπο που προβλέπεται (Φύλο 
επιθεώρησης βιομηχανιών τροφίμων). Το έντυπο, όπου γίνεται η εκτίμηση της 
βαθμολογίας και ο χαρακτηρισμός του προμηθευτή σαν ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ή ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, υποβάλλεται στην ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ για 
την περαιτέρω εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία κοινοποιούνται στην 9η 
Μ/Π ΤΑΞΠΖ.  
 
  β. Εφόσον η επιτροπή κατά την επίσκεψή της, διαπιστώσει 
παραλήψεις από πλευράς προμηθευτή ή ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις παραγωγής κατάλληλων προϊόντων, ή ότι η βιοτεχνία δεν δύναται 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του διαγωνισμού, καταγράφει τις παρατηρήσεις 
της, στο ειδικό κεφάλαιο του εντύπου. 
 
  γ. Οι βιοτεχνίες – βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται σαν ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ αποκλείονται από το διαγωνισμό. Διατηρούν το δικαίωμα 
επανελέγχου μετά την παρέλευση εξαμήνου, εφόσον με επιστολή τους δηλώσουν 
ότι έχουν τακτοποιηθεί οι ελλείψεις που επισημάνθηκαν κατά τον αρχικό έλεγχο. Ο 
χαρακτηρισμός τους σαν ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ κατά τον επανέλεγχό τους, δίνει το 
δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς μόνο διαγωνισμούς. 
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  δ. Τυχόν ακαταλληλότητα ή μη αποδοχή μιας βιοτεχνίας αφορά μόνο 
τη Στρατιωτική Υπηρεσία και της προδιαγραφές αυτής. 
 
 3. Σε περίπτωση που το εργαστήριο δεν έχει έδρα το Νομό Κοζάνης, ο 
έλεγχος θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Βιομηχανιών του 
Σχηματισμού στην περιοχή ευθύνης του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση. 
 
 4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής που προσφέρει τελικά προϊόντα δεν 
τα παράγει ο ίδιος, τότε θα πρέπει να γίνει έλεγχος του εργοστασίου – εργαστηρίου 
παραγωγής των τελικών προϊόντων. Προϊόντα τα οποία παράγονται από 
εργοστάσια – εργαστήρια που δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν χαρακτηρισθεί 
αποδεκτά από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, δεν γίνονται δεκτά. 
 
 5. Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να απομονώνεται καλά από τον 
εξωτερικό χώρο (να κλείνουν καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, να μην υπάρχουν 
σπασμένα τζάμια κλπ). Δεν πρέπει να υπάρχουν πηγές μόλυνσης στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων (ακάλυπτα σκουπίδια, λιμνάζοντα νερά, 
καταστάσεις που δημιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις κλπ). Η 
εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων 
σημείων ελέγχου (ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 και το πρότυπο 
ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητα της 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  
 
 6. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, υλικά, σκεύη, επιφάνειες εργασίας, 
ψυκτικοί θάλαμοι, φοριαμοί κλπ, πρέπει να είναι τα προβλεπόμενα, καθαρά, σε 
καλή κατάσταση και να συντηρούνται - καθαρίζονται - απολυμαίνονται όπως 
προβλέπεται. Τα μηχανήματα - ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να έχουν όργανα ελέγχου 
της καλής λειτουργίας τους. 
 
 7. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για το πλύσιμο 
και το στέγνωμα των σκευών. 
 
 8. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής πρέπει να 
λειτουργούν άριστα.  
 
 9. Να υπάρχει επαρκής αερισμός (φυσικός - τεχνητός) των 
εγκαταστάσεων, στα παράθυρα, πόρτες και φοριαμούς, να υπάρχει δικτυωτό 
(σήτα), σε καλή κατάσταση, που να προφυλάσσει τα προϊόντα από τα έντομα. 
 
 10.  Να μην υπάρχουν στο εργαστήριο αποθηκευμένες επικίνδυνες ή 
δύσοσμες ουσίες. 
 
 11.  Να υπάρχουν αυστηρά μέτρα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών. 
 
 12.  Να γίνεται συχνός καθαρισμός - απολύμανση δαπέδων, τοίχων κλπ, 
που να αποδεικνύεται από τα τηρούμενα αρχεία του HACCP. 
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 13.  Οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο πρέπει να φέρουν τον απαιτούμενο 
προστατευτικό ιματισμό και να είναι πάντα καθαροί και απόλυτα υγιείς, να έχουν 
βιβλιάρια υγείας θεωρημένα και να υποβάλλονται στις προβλεπόμενες 
υγειονομικές εξετάσεις. 
 
 14. Γενικά τα εργαστήρια - βιοτεχνίες πρέπει να είναι καθαρά και 
ευκατάστατα και να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 
 15. Η ποιότητα του κρέατος θα ελέγχεται από τον κτηνίατρο του 
Σχηματισμού ή από άλλα αρμόδια πρόσωπα που θα ορίζονται από την Ταξιαρχία. 
Ο έλεγχος θα γίνεται σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο, κυρίως όμως κατά 
το στάδιο τεμαχισμού - συσκευασίας του προϊόντος. 
 
 16. Η Ταξιαρχία με τα όργανά της, μπορεί να ελέγχει και τις εγκαταστάσεις, 
τους χώρους αποθήκευσης και τα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή για την 
τήρηση των προβλεπομένων όρων υγιεινής σε οποιοδήποτε χρόνο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ζυγαριά στην οποία ζυγίζεται το 
κρέας, πρέπει να έχει ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία εντός του τελευταίου 
εξαμήνου. 
 
 17. Ο ποιοτικός έλεγχος, γίνεται με μακροσκοπική εξέταση του κρέατος ή με 
εργαστηριακή εξέταση. Το κρέας ελέγχεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τυχόν δειγματοληψία, γίνεται παρουσία του προμηθευτή η δε αξία των δειγμάτων 
και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 
(ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07)]. 
 
 18. Σε περίπτωση που ποσότητα κρέατος κατά τον ποιοτικό έλεγχο βρεθεί 
ακατάλληλη ή μη σύννομη με τους όρους της σύμβασης, θα αντικαθίσταται 
αμέσως από τον προμηθευτή χωρίς καμιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας.  
 
 19. Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται εντός οχήματος-ων ψυγείου-ων, 
το-α οποίο-α θα διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, θα έχει-ουν δηλωθεί σε 
υπεύθυνη δήλωση [Προσθήκη «5» των γενικών όρων (υπόδειγμα 5)] και η-οι 
οποία-ες θα προσκομιστεί-ουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. 
 
 20. Η συσκευασία του κρέατος κατά την παράδοση, πρέπει να είναι τέτοια 
που να το προστατεύει από την επίδραση εξωτερικών βλαπτικών παραγόντων 
(σκόνη, έντομα κλπ) και να είναι εγκεκριμένη – κατάλληλη για τρόφιμα. Ειδικά για 
το καλοκαίρι θα τοποθετείται με μέριμνα του προμηθευτή, μέσα σε ισοθερμικά 
κιβώτια (φελιζόλ μιας χρήσης). Το κόστος του ισοθερμικού κιβωτίου βαρύνει τον 
προμηθευτή. 
 
 21. Τα κενά συσκευασίας πολλαπλών χρήσεων (δοχεία - κιβώτια κ.λ.π.) θα 
χρεώνονται από τον προμηθευτή στις παραλαμβάνουσες Μονάδες και θα 
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επιστρέφονται με την επόμενη δοσοληψία. 
 
 22. Σε περίπτωση που κάποια Μονάδα προκαλέσει φθορά πέραν του 
φυσιολογικού ή απολέσει αυτά, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να καταβάλλει 
στον προμηθευτή το αντίτιμο αυτών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τήρηση των παρακάτω: 
 
 α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των 

αναγκών των Μονάδων ποσότητες στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση 
μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες. 

 
 β. Να μεταφέρει και να εκφορτώνει τα κρέατα στο χώρο διανομής ή 

στις έδρες των Μονάδων με δικά του μεταφορικά και προσωπικό και η παράδοση 
να γίνεται με μέριμνα του. 
                 
 2. Τα χρησιμοποιημένα από τον ανάδοχο μέσα μεταφοράς των προϊόντων 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, τις καιρικές 
συνθήκες και κάθε φύσης ρύπανση. 
 
 3.  Τα διατιθέμενα εφόδια να είναι της ποιοτικής κατάστασης που 
καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 4. Σε περίπτωση που τα κρέατα δεν είναι της ποιοτικής κατάστασης που 
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα αποσύρονται αμέσως και θα 
αναπληρώνονται από τον ανάδοχο με άλλα κατάλληλα. 
 
 5. Σε περίπτωση που κατά την αγορά κάποιου είδους διαπιστωθεί μικρή 
εκτροπή αυτού από την τεχνική προδιαγραφή, η οποία είναι τέτοια που δεν 
καθιστά το είδος ακατάλληλο για κατανάλωση, τότε μπορεί με αιτιολογημένη 
εισήγηση του προέδρου της επιτροπής παραλαβής να εγκριθεί από την Ταξιαρχία 
η μερική ή ολική παραλαβή του είδους με μειωμένη τιμή. 

  6. Στα τιμολόγια θα αναγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν την ποιότητα του προσφερόμενου είδους, ήτοι την κατηγορία, την 
προέλευση, καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Στο τιμολόγιο, 
επίσης, θα αναγράφεται η καθαρή τιμή ανά τεμάχιο/κιλό, όπως θα συμφωνηθεί 
στην σύμβαση για το κάθε είδος.  
 
  7. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και 
των εντεταλμένων κρατικών οργάνων για διαπίστωση της τιμής αγοράς, της 
ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της 
διαδικασίας ζύγισης και χορήγησης των ειδών, κατά τις παραλαβές. 
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 8. Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύει τις Μονάδες με κρεατικά κατά 
προτίμηση εγχώριας προέλευσης. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να γίνεται 
προμήθεια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πλην των τροπικών 
φρούτων (μπανάνα, ανανάς κλπ) τα οποία δεν παράγονται σε χώρες της ΕΕ. 
 
 9. Όλες οι ποσότητες θα ζυγίζονται στο ΣΠ Κοζάνης κατά την παράδοσή 
τους παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του και του εκπροσώπου των 
Μονάδων και της επιτροπής παραλαβής εμπορευμάτων ή νωπών κρεάτων. Για το 
σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο χώρο παραλαβής, δική 
του ζυγαριά που θα έχει ελεγχθεί για την ακρίβειά της από την αρμόδια 
αγορανομική αρχή (σε περίπτωση που δεν διαθέτει αντίστοιχη ελεγμένη 
ζυγαριά το Πρατήριο). Κατά την παράδοση τους να αφαιρείται το απόβαρο των 
συσκευασιών (όπου υπάρχει). Όταν τα κρέατα μεταφέρονται στην Μονάδα, είναι 
επιτρεπτή η ζύγιση των προϊόντων με ελεγμένα ζυγιστικά μέσα των Μονάδων 
για επανέλεγχο των παραληφθείσων ποσοτήτων. 
 
 10. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος παραλείψει να 
χορηγήσει στον προβλεπόμενο χρόνο τα προϊόντα ή χορηγήσει αυτά με 
καθυστέρηση ή δεν έχει τα αντίστοιχα προϊόντα της προβλεπόμενης ποιότητας, η 
Μονάδα έχει το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβών, να 
προβεί στην αγορά των αντίστοιχων  προϊόντων  από  το  ελεύθερο εμπόριο. Η 
τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και αυτής του ελεύθερου 
εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε με τη αιτία αυτή, θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο  και  θα  καταλογίζονται  σε βάρος του, με σχετική 
απόφαση της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2 και βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής της 
επιτροπής, στο οποίο θα αναφέρονται οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και θα 
προσυπογράφει υποχρεωτικά ο ανάδοχος ή ο παρευρισκόμενος αντιπρόσωπός 
του. 
 
 11. Να μεταφέρουν και να παραδίδουν τα είδη στις Μονάδες με κατάλληλο 
όχημα, που θα πληροί τους όρους υγιεινής και θα διαθέτει τις ανάλογες άδειες 
όπως οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν, το οποίο: 
 
  α. Έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
  β. Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση και να έχει 
την κατάλληλη θερμοκρασία, ανάλογα με το είδος που μεταφέρει. 
 
  γ. Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 
 
 12. Σε κάθε παράδοση ο προμηθευτής θα εκδίδει τριπλότυπο δελτίο 
αποστολής θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή όπως αλλιώς η κείμενη νομοθεσία 
καθορίζει. 
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 13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας 
της στρατιωτικής υπηρεσίας και να εκτελεί εντός 24ώρου την διδομένη 
παραγγελία. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 1. Ο έλεγχος των προϊόντων, βασίζεται στον ΣΚ 422-10, τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών και στην νομοθεσία που αναφέρεται σε θέματα ελέγχου 
τροφίμων. 
 
 2. Δικαίωμα ελέγχου, έχουν οι υπεύθυνοι Στρατιωτικοί Κτηνίατροι που 
ορίζονται για το σκοπό αυτό από την Ταξχία. 
 
 3. Χρόνος και συχνότητα ελέγχων : 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στα είδη 
που προσκομίζονται κάθε φορά. 
 
  β. Έκτακτα και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση 
των υγειονομικών οργάνων,  στα εργοστάσια – εργαστήρια - καταστήματα – 
χώρων αποθήκευσης του προμηθευτή. 
 
  γ. Ο προμηθευτής, προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο 
δειγματοληψίας, στο οποίο αναγράφεται το όνομά του ολογράφως, καθώς και η 
ιδιότητά του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και μόνο αυτό) 
δηλώνεται ενυπόγραφα από τον νόμιμο αντιπρόσωπο, η επιθυμία ή όχι της 
επιχείρησης για κατ’ έφεση εξέταση, προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα και ικανός 
αριθμός αντιδειγμάτων. 
 
  δ. Το Σ. Π. Κοζάνης δύναται να διενεργεί δειγματοληψίες και εν 
απουσία του προμηθευτή σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση είναι 
ότι η δειγματοληψία γίνεται από τριμελή επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι ο 
κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδας. 
 
 4. Είδη ελέγχων : 
 
  α. Μακροσκοπικός - Οργανοληπτικός έλεγχος. 
 
   Οι διαπιστούμενες μακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωμα της 
απόρριψης και μη παραλαβής των προϊόντων χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά 
παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατεστραμμένη 
συσκευασία, περιεχόμενο υπό σύνθλιψη, ανώμαλες οσμές και γεύσεις, απουσία 
επισημάνσεων στοιχεία προμηθευτή, ημερομηνία παραγωγής ή λήξης κλπ.) 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος. 
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   Διενεργείται με σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της 
τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα τα οποία, 
μακροσκοπικά τουλάχιστον, εμφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους 
στα Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια.  
 
 5. Είδη εργαστηριακών εξετάσεων : 
 
  α. Μικροβιολογικές 
 
   Στοχεύουν στη διαπίστωση της μικροβιολογικής εικόνας του 
προϊόντος η οποία δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από εκείνη που 
προβλέπεται. 
 
  β. Χημικές 
 
   Αποσκοπούν στη διαπίστωση της ποιοτικής κατάστασης του 
προϊόντος (σταθμική ανάλυση, ακαταλληλότητα υλικών συσκευασίας, διαπίστωση 
της κανονικότητας των σταθερών και ορίων των προϊόντων). Οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προϊόντων καθορίζουν το ελάχιστο αποδεκτό βάρος και την 
εκατοστιαία αναλογία των συστατικών για το καθένα. Διευκρινίζεται ότι η 
εκατοστιαία αναλογία των συστατικών ακολουθεί με αναλογικό τρόπο την πιθανή 
αύξηση του ολικού βάρους.   
 
 6. Για τον έλεγχο της ποιότητας λαμβάνονται τα παρακάτω δείγματα : 
 
  α. Για μικροβιολογικές εξετάσεις : πέντε (5) τεμάχια κατ’ ελάχιστο. 
 
  β. Για χημικές εξετάσεις : πέντε (5) τεμάχια κατ’ ελάχιστο. 
 
 7. Τα λαμβανόμενα δείγματα για τις παραπάνω εξετάσεις βαρύνουν 
οικονομικά τον προμηθευτή. 
 
 8. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων παρέχουν 
πληροφορίες για την ποιότητα και την κανονικότητα ή μη των προϊόντων. 
Υπεύθυνος για την ενημέρωση και τον έλεγχο του προμηθευτή είναι η 9

η
 Μ/Π 

ΤΑΞΠΖ/4
ο
 ΕΓ. 

 
 9. Ως μικροβιολογικά, χημικά, κριτήρια λαμβάνονται αυτά που έχουν 
εγκριθεί κάθε φορά από τα αρμόδια υπουργεία, τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τα 
προβλεπόμενα από  Κ.Τ.Π. 
 
 10. Το προσωπικό των εργαστηρίων και το εργαστήριο του προμηθευτή 
πρέπει να διέπεται από τις καθορισμένες κατά περίπτωση διατάξεις. 
 
 11. Κατ' έφεση εργαστηριακές εξετάσεις : 
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  α. Όταν γίνεται δειγματοληψία σε ευάλωτα τρόφιμα και ποτά πρέπει 
στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγματος να 
δηλώνει εγγράφως αν επιθυμεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγματος να 
γίνει παρουσία νόμιμου επιστημονικού εκπροσώπου του προμηθευτή οπότε 
αναγράφεται συγχρόνως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυμεί να 
γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού ή ότι δεν επιθυμεί την άσκηση 
έφεσης. Σε περίπτωση που δεν έγινε στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας καμία 
δήλωση τότε ο κύριος του είδους, από τον οποίο ελήφθη το δείγμα, ή ο κάτοχός 
του, στερείται του δικαιώματος άσκησης έφεσης. 
 
  β. Σε περίπτωση που δείγμα χαρακτηριστεί μη ασφαλές και 
επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, τότε η Υπηρεσία, εκτός από τις 
προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις, θα αποστέλλει και σχετικό έγγραφο 
προς τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για ενημέρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 

 
 1. Τα αρμόδια υγειονομικά Όργανα της Υπηρεσίας (Κτηνίατροι) και η 
αρμόδια επιτροπή παραλαβών έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν, μετά τον 
Υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος των νωπών 
κρεάτων εφόσον δεν πληρούν τις προβλεπόμενες Υγειονομικές διατάξεις και δεν 
είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο προμηθευτής σε κάθε 
περίπτωση είναι ρητά υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυθημερόν τις 
απορριφθείσες ποσότητες.  
 
 2. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυθημερόν των απορριφθέντων 
ποσοτήτων παρέχεται το δικαίωμα στο Σ. Π.  να προμηθευτεί τα απορριφθέντα 
από το ελεύθερο εμπόριο η δε διαφορά της τιμής επιβαρύνει τον προμηθευτή, 
ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων. 
 
 3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων 
στις εγκαταστάσεις και τα μέσα μεταφοράς του προμηθευτή καθώς και 
δειγματοληψίες με δείγματα που βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την προέλευση των κρεάτων που 
προμηθεύει στις Μονάδες, οι οποίες πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τις 
Υπηρεσίες Υγιεινής του Κράτους.   
 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 'ΟΡΟΙ 

 1. Η 9
η
 Μ/Π ΤΑΞΠΖ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στα είδη που 

εμπορεύεται ο προμηθευτής και της λήψης δειγμάτων των προσφερόμενων ειδών, 
για υγειονομική και χημική εξέταση. Ο υγειονομικός – ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται 
κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα από τον ιατρό κάθε μονάδος ή από επιτροπή 
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ή από Υγειονομικό Αξκό της Ταξχίας, από τον οποίο θα συντάσσεται και η σχετική  
έκθεση. 

 2. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και η αξία τους καθώς και η αξία των 
εργαστηριακών εξετάσεων θα βαρύνει τον προμηθευτή και σε περίπτωση μη 
έγκαιρης τακτοποίησης της οφειλής θα του επιβάλλονται οι νόμιμες 
κυρώσεις. 

 3. Οι προσφορές έκπτωσης και αντίστοιχες τιμές του διαγωνισμού που θα 
κατακυρωθούν δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή, διαρκούσης ισχύος της 
σύμβασης. 

 4. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή, αρχίζουν από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 5. Σε περίπτωση οριστικής απορρίψεως ολόκληρης ή μέρους της 
ποσότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει αμέσως. 
Σε διαφορετική περίπτωση οι μονάδες της Ταξχίας μπορούν να αγοράσουν ίση 
ποσότητα με το προϊόν που έχει απορριφθεί από την ελεύθερη αγορά της 
Κοζάνης, η δε επιπλέον διαφορά στην τιμή καθώς και άλλη πρόσθετη σχετική 
δαπάνη, βαρύνει τον προμηθευτή. 

 6. Ο Σχηματισμός διατηρεί το δικαίωμα λύσεως  μονομερώς της παρούσας 
συμβάσεως, οποτεδήποτε και εφ όσον κρίνει αυτή τη η συναλλαγή των μονάδων 
με τον (τους) προμηθευτές θίγει τα συμφέροντα της υπηρεσίας και του Δημοσίου 
γενικότερα, ιδιαίτερα δε όταν δημιουργούνται αντισυμβατικές εκτροπές του 
προμηθευτού που άπτονται της δημόσιας υγιεινής. 

 
7. Η παρούσα σύμβαση δύναται επίσης να λυθεί άμεσα εάν για λόγους 

απρόβλεπτους, διακοπεί η χρηματοδότηση της Ταξιαρχίας από το ΓΕΣ. 
 

  8. Ο ή οι προμηθευτές υποχρεούνται ανά δίμηνο να προσκομίζουν στο 4ο 
ΕΓ/9

ης
 Μ/Π ΤΑΞΠΖ βεβαίωση μη οφειλής προς το ΙΚΑ και βεβαίωση φορολογικής 

ενημερότητας αρχής γενομένης από την έναρξη της συμβάσεως. 

 

 9. Σε περίπτωση διαφωνίας επί των προϊόντων μεταξύ της 
παραλαμβάνουσας μονάδας και του συμβασιούχου προμηθευτή, η επίλυση θα 
πραγματοποιηθεί από αρμόδιο Επιτελή του 4

ου
 ΕΓ/9

ης
 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, που προς 

τούτο ειδοποιείται με μέριμνα του προμηθευτή. 

 10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει αυτοπροσώπως επί 
αποδείξει, κάθε έγγραφο της Ταξιαρχίας ή μονάδας που απευθύνεται προς αυτόν.  
 

11. Ο παρών διαγωνισμός και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της 
Προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 118/7 
‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’’, το οποίο υπερισχύει σε περιπτώσεις 
προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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 12. Η διενεργούσα το διαγωνισμό επιτροπή τηρεί το δικαίωμα πρότασης 
στην Ταξχία αποκλεισμού οποιουδήποτε των διαγωνιζομένων, ο οποίος με τη 
συμπεριφορά του στη διάρκεια του διαγωνισμού παρεκτρέπεται, προσβάλλει ή 
συκοφαντεί τη Στρατιωτική Υπηρεσία ή το κύρος των λοιπών διαγωνιζομένων. Η 
πρόταση αποκλεισμού οποιοδήποτε διαγωνιζομένου να είναι πλήρως 
αιτιολογημένη και να αναγράφεται στην εισηγητική έκθεση της επιτροπής 
διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
 13. Επιπρόσθετα, η 9

η
 Μ/Π ΤΑΞΠΖ διατηρεί το δικαίωμα καθ' όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης, να διακόψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος 
με τη συμπεριφορά του παρεκτρέπεται, προσβάλλει ή συκοφαντεί τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία ή το κύρος των Αξκών – Οπλιτών.  
 
 14. Οι διαγωνιζόμενοι να αναγράφουν απαραίτητα στις προσφορές τους ότι 
τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους των προδιαγραφών.  
 
 15. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος παρουσιάζει αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα, αυτές πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα 
και με λεπτομέρειες στις προσφορές. 
 
 16. Αναπροσαρμογή της έκπτωσης δεν γίνεται δεκτή κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
 
 17. Τα προϊόντα που θα προσφέρουν στον διαγωνισμό θα είναι ίδια με αυτά 
που προσφέρονται στο εμπόριο. 
 
 18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα εφοδιάζει τις Μονάδες με 
προϊόντα της ημέρας και άριστης ποιότητος, η Ταξιαρχία ουδεμία δέσμευση έχει 
και είναι ελεύθερη να αγοράζει προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο καταγγέλλοντας 
μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί, πέραν τον λοιπών ποινικών ρητρών 
που θα επιβάλλει όπως παραπάνω αναφέρθηκαν. 
 
 19. Η Ταξιαρχία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε, 
μετά από 10ήμερη προειδοποίηση του αναδόχου, εφόσον κρίνει ότι ο διαγωνισμός 
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (τιμή, ποιότητα κλπ) ή για τους 
παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
αναδόχου. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του αναδόχου στο Δημόσιο, 
Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή. 
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  δ. Εάν καταληφθεί ο ανάδοχος να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία  
ακατάλληλα για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονομικού ελέγχου εκ μέρους του αναδόχου.  
 
 20. Η Υπηρεσία επιφυλάσσετε για τη διενέργεια επιπλέον κρατήσεων που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν. 
 

 21. Η Ταξιαρχία έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ανταποκριθούν άμεσα 

 22. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για 
κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στα Στρατόπεδα προσωπικό 
του και θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά 
εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 24. Επιπλέον, σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του 
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 

 
25. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να παρακολουθεί τη διαδικασία 

κοπής του κρέατος και του κιμά, της παρασκευής των προϊόντων, στα εργαστήρια 
του προμηθευτή προς διαπίστωση των υγειονομικών κανόνων, της υγιεινής 
επεξεργασίας και εναποθήκευσης των προοριζομένων για την υπηρεσία 
προϊόντων, την κατάσταση και το είδος της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σχης(ΠΖ) Φώτιος Γκίκας 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας  
4ο ΕΓ/II  
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Κατάσταση Προϊόντων για Προμήθεια. 
«2» Γενικά και Ειδικά  Χαρακτηριστικά Νωπού Κρέατος και Νωπών Πουλερικών. 
«3» Υπόδειγμα Σύμβασης Προμήθειας Νωπού- Κ/Ψ Κρέατος. 
 





 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(Υπόδειγμα) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ ΣΕ € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΑ ΚΡΕΑΤΑ 

1 Μηρός  
2 Στρογγυλό  
3 Τρανς  
4 Νουα  
5 Κιλότο  
6 Ποντικός  
7 Σπάλα (ωμοπλάτη)  
8 Φιλέτο  
9 Συκώτι   

10 Μπριζόλες Μ/Ο  
11 Σπαλομπριζόλες Μ/Ο  
12 Μπριζόλες κόντρα 

15111200-1 

 
ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΑ  

1 Μοιρός  Α/Ο  
2 Ωμοπλάτη Α/Ο  
3 Μοιρός Μ/Ο  
4 Ωμοπλάτη Μ/Ο   
5 Μπριζόλες Μ/Ο   
6 Σπαλομπριζόλες Μ/Ο   
7 Μπριζόλες κόντρα  
8 Σνίτσελ  
9 Πανσέτα  

10 Ψαρονέφρι  

 
 

15113000-3 
 
 
 
 

15113000-3 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΑ  

1 Σουβλάκια ---  
2 Μπιφτέκια  ---  

3 
Αμνός γάλακτος (πλήρες σφάγιο το 
οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 12 κιλά) 

15115100-8  

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.600.163/22/53146/Σ.2964  





Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ ΣΕ € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

4 
Ερίφιο γάλακτος (πλήρες σφάγιο το 
οποίο δεν θα  
υπερβαίνει τα 12 κιλά) 

15117000-1 
 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
Ολόκληρο  
Στήθος  
Μπούτι  

1 
 
Κοτόπουλο 
τύπου 65% 

Φιλέτο 

15112130-6 

 
2 Γαλοπούλα Ολόκληρη 15112120-3  

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
-Ο- 

 
-Ο- 

ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ/9ης Μ/Π ΤΑΞ 
 

(Τ.Σ.Υ.) 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 

(Τ.Σ.Υ.) 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Στέφανος Δοξάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Δντής/4ου ΕΓ 

  
  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας  
4ο ΕΓ/II  

 
 
 
 
 
 





 
                  9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ  
                  «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 
                  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
                  20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗ Φ. 600.163/22/53146/Σ.2964  
 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
 
  α. Ο όρος «νωπό κρέας» αποδίδεται στην παρούσα 
προδιαγραφή στα τμήματα των σφαγίων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών, 
που είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου και διατίθενται στην 
κατανάλωση χωρίς καμία άλλη επεξεργασία, εκτός από τον τεμαχισμό και την 
ψύξη.  
 
  β. Το προσφερόμενα τεμάχια κρέατος πρέπει να προέρχονται 
από ζώα υγιή και από σφάγια καλής διάπλασης και να είναι κατά προτίμηση 
εγχώριας παραγωγής ή να προέρχονται από χώρες τους Ε.Ε. Τους, να είναι 
καλά συντηρημένα, απαλλαγμένα από ρύπανση, ολική ή μερική απόψυξη, 
αφυδάτωση, σήψη, ευρωτίαση, τάγγιση, μη φυσιολογικές οσμές και γενικώς 
να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων τους 
τους και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών 
ή στη συντήρηση των προϊόντων. 
 
  γ. Θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι κατά καιρούς 
εκδοθείσες Διαταγές, Υγειονομικές Διατάξεις και Οδηγίες τους Ε.Ε. που 
αφορούν σε απαγόρευση προμήθειας κρεάτων προερχόμενα από ζώα που 
εκτρέφονται σε χώρες ή περιοχές τους οποίες ενδημούν λοιμώδη νοσήματα 
σχετιζόμενα με τη Δημόσια Υγεία (π.χ. σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια 
βοοειδών, αφθώδης πυρετός κλπ.) ή αφορούν σε αφαίρεση από το σφάγιο 
συγκεκριμένων τεμαχίων η κατανάλωση των οποίων εγκυμονεί κινδύνους. 
 
  δ. Τα ζώα από τα οποία προέρχεται το κρέας πρέπει να έχουν 
σφαγεί πριν 3-6 το πολύ ημέρες (εκτός των πουλερικών για τα οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 3 ημέρες) σε σφαγείο που λειτουργεί νόμιμα και 
φέρει απαραιτήτως εγκεκριμένο από την Ε.Ε. κωδικό αριθμό λειτουργίας . 
 
  ε. Τα υπό προμήθεια σφάγια, εγχώριας προέλευσης, πρέπει να 
έχουν επιθεωρηθεί από αρμόδιο Κτηνίατρο τους Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας 
του τόπου σφαγής και να φέρουν τους προβλεπόμενες, από τη Νομοθεσία 
σφραγίδες τους παρακάτω: 
 
   (1)  Σφραγίδα καταλληλότητας με την οποία πιστοποιείται  
η καταλληλότητα του σφαγίου για δημόσια κατανάλωση. 
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   (2) Σφραγίδα ποιοτικού ελέγχου με την οποία 
προσδιορίζονται το είδος και η ηλικία του ζώου από το οποίο προήλθε το 
σφάγιο καθώς και ο τόπος σφαγής του ζώου.  
 
   (3) Σφραγίδα τριχινοσκόπησης προκειμένου για χοιρινά 
σφάγια με την οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω σφάγια είναι απαλλαγμένα 
εγκυστωμένων τους μυς προνυμφών του παρασίτου Trichinella spiralis. 
 
  στ. Τα υπό προμήθεια σφάγια που προέρχονται από χώρες τους 
Ε.Ε. να φέρουν υγειονομική σήμανση (σφραγίδα) ωοειδούς σχήματος κατά τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 599/85 (ΦΕΚ 213/τ.Α/ 18.12.85). Επιπρόσθετα, ο 
προμηθευτής πρέπει να θέτει υπόψη του επιθεωρητή Κτηνιάτρου το 
πιστοποιητικό καταλληλότητας (CMR) το οποίο συνοδεύει τα εισαγόμενα 
κρέατα καθώς και το τιμολόγιο αγοράς στο οποίο προσδιορίζονται 
λεπτομερώς εκτός των άλλων και το είδος των σφαγίων που αγοράστηκαν 
από τον προμηθευτή καθώς και η ημερομηνία σφαγής τους. 
 
   ζ. Τα υπό προμήθεια νωπά σφάγια (τεταρτημόρια, ημιμόρια, 
αυτοτελή σφάγια) θα επιθεωρούνται από την επιτροπή παραλαβής νωπού 
κρέατος, κατά την ημέρα προμηθείας τους με σκοπό την εκτίμηση τους 
ποιότητας (μυϊκή ανάπτυξη, εναπόθεση λίπους, ηλικία ζώου) και εν γένει τους 
υγιεινής τους κατάστασης. Η διαδικασία αποστέωσης θα λαμβάνει χώρα τους 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή πάντοτε παρουσία τους επιτροπής 
παραλαβής. Ο προμηθευτής επιπρόσθετα οφείλει να καθαρίζει επιμελώς τα 
προσφερόμενα τεμάχια κρέατος από τον λιπώδη ιστό, τους τένοντες, τα 
μεγάλα αγγεία και νεύρα κατά τους υποδείξεις τους επιτροπής. 
 
  η. Τις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται η παράδοση 
νωπού κρέατος από τον προμηθευτή τους Μονάδες επιβάλλεται η μεταφορά 
του, ανεξαρτήτου εποχής και απόστασης, με όχημα αυτοδυνάμου ψύξεως 
λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα του εν λόγω εφοδίου. Το κρέας κατά το 
χρόνο παράδοσης στις Μονάδες δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία 
ανώτερη των +7 oC, και οποιαδήποτε απόκλιση που αφορά τους 
μακροσκοπικούς – οργανοληπτικούς του χαρακτήρες (π.χ. αλλοίωση του 
χρώματος, τους οσμής, τους σύστασης κλπ).  
 
 2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 
 
  α. Κρέας Μόσχου 
 
   (1) Σφάγιο βοοειδούς: Ως σφάγιο βοοειδούς 
χαρακτηρίζεται το σώμα του σφαγίου ζώου, ολόκληρο ή διαιρεμένο σε 
ημιμόρια με τομή, που διέρχεται κατά μήκος τους σπονδυλικής στήλης, μετά 
την αφαίμαξη, την εκδορά, τον εκσπλαχνισμό και την αφαίρεση: 
 
    (α) Τους κεφαλής στο ύψος τους ατλαντοϊνιακής 
διάρθρωσης. 
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    (β) Των προσθίων και οπισθίων άκρων τα οποία 
κόβονται στο ύψος των καρπομετακάρπιων και των ταρσομετατάρσιων 
διαρθρώσεων αντίστοιχα.  
 
    (γ) Των εσωτερικών οργάνων που περιέχονται στη 
θωρακική, κοιλιακή και πυελική κοιλότητα, συμπεριλαμβανομένων και του 
περινεφρικού λίπους, του λίπους τους καρδιάς και τους πυέλου. 
    (δ) Των εξωτερικών γεννητικών οργάνων και των 
συναφών μυών, του μαστού και τους γύρω από αυτόν λιπώδους μάζας, του 
πέους και του λίπους του οσχέου. 
 
    (ε) Τους ουράς τους οποίας κόβεται μεταξύ του 
πρώτου και του δεύτερου κοκκυγικού σπονδύλου (άρθρ. 1 του Π.Δ. 
804/1980). 
 
   (2) Χαρακτηριστικά Κρέατος 
 
    (α) Το κρέας να προέρχεται από βοοειδές ηλικίας 
μέχρι 2 ετών και από μέρη του σφαγίου τους καθορίζονται στα άρθρα 11 
παραγρ. 10β και 13 παρ 2β των ειδικών όρων συμφωνιών του διαγωνισμού. 
 
    (β) Το χρώμα του κρέατος πρέπει γενικά να είναι 
ερυθρό. 
 
    (γ) Η σύστασή του να είναι τρυφερή, η τομή εύκολη, ο 
κόκκος λεπτός και το κρέας ουδέποτε πρέπει να φέρει μώλωπες, στικτές 
αιμορραγίες και αποχρωματισμένες περιοχές. 
 
    (δ) Το εξωτερικό λίπος να είναι περιορισμένο, το δε 
εσωτερικό λευκό και συμπαγές.  
 
   (3) Ποιότητα κρέατος:  Η ποιότητα του κρέατος και κατά 
συνέπεια η εμπορική του αξία αποτελεί συνάρτηση τους ηλικίας του ζώου, 
τους διάπλασης του σφαγίου (μυϊκή ανάπτυξη) και τους πάχυνσης (ανάπτυξη 
λιπώδους ιστού) του ζώου. 
 
    (α) Ηλικία του ζώου: Η ηλικία του ζώου εκτιμάται  
ευχερώς από την οδοντοφυΐα του. Έτσι τα σφάγια κατηγορίας Α (αρσενικά 
κάτω των 2 ετών) που ενδιαφέρουν  την  Υπηρεσία έχουν δύο μόνιμα δόντια 
(μέσοι τομείς), ενώ τα υπόλοιπα δόντια είναι νεογιλά ή όλα τα δόντια τους 
είναι νεογιλά (άρθρ. 17 του από 30.11.1940 Β.Δ.). Επειδή τους η κεφαλή του 
ζώου είναι αποκομμένη από το υπόλοιπο σφάγιο η εκτίμηση τους ηλικίας 
βασίζεται, σε πρακτικό επίπεδο, στο βαθμό οστέωσης του σκελετού του ζώου. 
Ειδικότερα σε σφάγια ΜΟΣΧΟΥ εκτιμώνται τα παρακάτω: 
 
     1/ Οι χόνδρινες απολήξεις των ακανθωδών 
αποφύσεων των τεσσάρων πρώτων θωρακικών σπονδύλων, δεν  
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παρουσιάζουν μικρές διάσπαρτες ερυθρές νησίδες οστίτη ιστού (ένδειξη 
αρχόμενης οστέωσης). 
 
     2/ Το πρόσθιο τμήμα του πρώτου στερνιδίου 
καλύπτεται από χόνδρο κατά το ένα τέταρτο τους επιφάνειάς του, ενώ ο 
χόνδρος μεταξύ των υπολοίπων στερνιδίων μόλις είναι ορατός. 
 
     3/ Μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων των 
σπονδύλων του ιερού οστού παραμένει ορατός χόνδρος. 
 
     4/ Η ηβοϊσχιακή σύμφυση (τομή) αποτελείται 
από χόνδρο κατά τα δύο τρίτα τους.  
 
    (β) Διάπλαση – βαθμός πάχυνσης του σφαγίου:  
Η κατάταξη των σφαγίων βοοειδών σε εμπορικές κλάσεις ανταποκρίνεται τους 
Κανονισμούς 1026/91/ΕΟΚ (κατηγορία σφαγίου με βάση την ανάπτυξη των 
μυών) και 2930/81/ΕΟΚ (κατηγορία σφαγίου με βάση την ανάπτυξη του 
λιπώδους ιστού)  σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:   
 

Κατηγορία σφαγίου σύμφωνα 
με τη διάπλασή του 

(1026/91/ΕΟΚ) 
Περιγραφή 

«S» Ανώτερη 
Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κυρτές. Η 

ανάπτυξη των μυών είναι εξαιρετική (παρατηρείται 
διπλογλουτισμός) 

«E» Εξαίρετη 
Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κυρτές, έως 

πολύ κυρτές. Η ανάπτυξη των μυών είναι εξαιρετική 

«U» Πολύ καλή 
 

Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι καμπύλες στο 
σύνολό τους. Η ανάπτυξη των μυών είναι πολύ καλή 

«R» Καλή 
 

Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι ευθείες στο 
σύνολό τους. Η ανάπτυξη των μυών είναι καλή 

«O»  Αρκετά καλή 
 

Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι ευθείες, έως 
κοίλες. Η μυϊκή ανάπτυξη είναι μέτρια 

«P»  Μέτρια 
 

Οι πλάγιες όψεις του σφαγίου είναι κοίλες, έως πολύ 
κοίλες. Η ανάπτυξη των μυών είναι περιορισμένη 

 

Κατηγορία σφαγίου σύμφωνα 
με την κατάσταση πάχυνσης 

(2930/81/ΕΟΚ) 
Περιγραφή 

«1»  Πολύ μικρή 
Χωρίς λίπος στο εσωτερικό τους θωρακικής 
κοιλότητας 
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«2»  Μικρή 
Στο εσωτερικό τους θωρακικής κοιλότητας ο μυς 
μεταξύ των πλευρών διακρίνεται σαφώς 

«3»   Μέση 
 

Στο εσωτερικό τους θωρακικής κοιλότητας ο μυς 
μεταξύ των πλευρών διακρίνεται ακόμη 

«4»  Μεγάλη (Παχύ) 
 

Οι επιμήκεις λιποστοιβάδες του μηρού προεξέχουν. 
Στο εσωτερικό τους θωρακικής κοιλότητας ο μυς 
μεταξύ των πλευρών είναι δυνατόν να είναι 
διηθημένος λίπους 

«5»  Πολύ Μεγάλη (Πολύ 
Παχύ) 

 

Ο μηρός καλύπτεται σχεδόν πλήρως από λίπος 
κατά τρόπο ώστε οι επιμήκεις λιποστοιβάδες του 
είναι ελάχιστα εμφανείς. Στο εσωτερικό τους 
θωρακικής κοιλότητας ο μυς μεταξύ των πλευρών 
είναι λίπους 

 
    (γ) Σύμφωνα με τους απαιτήσεις τους Υπηρεσίας 
αποδεκτές κατηγορίες σφαγίου βοοειδών αποτελούν αυτές μέχρι τους ηλικίας 
των 2 ετών (Μόσχος), οι S, E, U σε ότι αφορά στη διάπλαση του σφαγίου και 
οι 1, 2, 3 σε ότι στην ανάπτυξη του λιπώδους ιστού. 
 
   (4) Επιτρεπόμενα Τεμάχια Κρέατος 
 
    (α) Η προμήθεια από τους Μονάδες άλλων τεμαχίων 
νωπού κρέατος (π.χ. τράχηλος, στηθοπλευρές  κλπ.), πλην των 
καθοριζόμενων στην Προσθήκη 1 των ειδικών όρων συμφωνιών, δεν  
προβλέπεται. 
 
    (β) Κατ’ εξαίρεση και σε ότι αφορά στην προμήθεια 
νωπού κρέατος από τη ΛΑΦ Ξάνθης παρέχεται η δυνατότητα προμηθείας 
όποιου άλλου τεμαχίου νωπού κρέατος ΜΟΣΧΟΥ προκειμένου να καλυφθούν 
ιδιαίτερες ανάγκες του προγράμματος συσσιτίου. 
 
  β. Χοιρινό Κρέας 
 
   (1) Σφάγιο χοίρου: Ως σφάγιο χοίρου χαρακτηρίζεται το 
σώμα του σφαγίου χοίρου μετά την αφαίμαξη και τον εκσπλαχνισμό, 
ολόκληρο ή διαιρεμένο σε ημιμόρια, χωρίς τη γλώσσα, τους τρίχες, τους 
οπλές, τα γεννητικά όργανα, το περινεφρικό λίπος, τους νεφρούς και το 
διάφραγμα (Κανονισμός 3513/93/ΕΚ). 
 
   (2) Χαρακτηριστικά Κρέατος 
 
    (α) Το κρέας να προέρχεται από ζώα βάρους όχι 
μεγαλύτερου των 90 – 110 κιλών (βάρος ζωντανού ζώου). Το σφάγιο πρέπει 
να είναι γδαρτού τύπου. 
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    (β) Το χρώμα του κρέατος πρέπει να είναι λευκόφαιο 
έως  ροδόχρουν και συνεκτικό. 
 
    (γ) Το εξωτερικό λίπος να είναι λευκό ή φαιόλευκο και 
να έχει γενικά ομοιόμορφη κατανομή επί τους εξωτερικής επιφάνειας του 
σφαγίου.  
 
    (δ) Το μαρμαρωτό του κρέατος, δηλαδή το λίπος που 
απαντά ανάμεσα τους μυϊκές ίνες, δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα εμφανές. 
 
   (3) Ποιότητα Κρέατος 
 
    (α) Η κατάταξη των σφαγίων χοίρων σε εμπορικές 
κλάσεις ανταποκρίνεται στον Κανονισμούς 3220/84/ΕΟΚ και  3513/93/ΕΚ 
σύμφωνα με την εκατοστιαία περιεκτικότητά τους σε άπαχο κρέας τους 
παρακάτω: 
 

Κατηγορία % περιεκτικότητα του σώματος σε 

μυϊκή μάζα (κατά βάρος) 
«E»    Εξαίρετη 55 και περισσότερο 

«U»    Πολύ καλή 50 και μέχρι κάτω από 55 

«R»    Καλή 45 και μέχρι κάτω από 50 
«O»    Αρκετά καλή 40 και μέχρι κάτω από 45 

«P»    Μέτρια κάτω από 40 

 
    (β) Σύμφωνα με τους απαιτήσεις τους Υπηρεσίας 
αποδεκτές κατηγορίες σφαγίου χοίρου αποτελούν οι E, U, R σε ότι αφορά στη 
διάπλαση του σφαγίου.  
 
   (3) Επιτρεπόμενα Τεμάχια Κρέατος 
 
    (α) Απαγορεύεται η προμήθεια τους Μονάδες 
τεμαχίων νωπού κρέατος πλην των καθοριζόμενων στην Προσθήκη 1 των 
ειδικών όρων συμφωνιών. 
 
    (β) Κατ’ εξαίρεση και σε ότι αφορά την προμήθεια 
νωπού κρέατος από τη ΛΑΦ Ξάνθης παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας 
όποιου άλλου τεμαχίου νωπού κρέατος ΧΟΙΡΟΥ προκειμένου να καλυφθούν 
ιδιαίτερες ανάγκες του προγράμματος συσσιτίου. 
 
  γ. Κιμάς Μόσχου – Χοίρου 
 
   (1) Η Παρασκευή μιττωτού (κιμά) από τεμάχιο νωπού 
κρέατος μόσχου ή χοίρου να πραγματοποιείται τους εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή (έδρα ή κρεοπωλείο ΣΠΞ) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω: 
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    (α) Ο κιμάς να παρασκευάζεται παρουσία τους 
επιτροπής παραλαβής και του αντιπροσώπου τους ενδιαφερόμενης Μονάδος 
και να προέρχεται από τεμάχιο τους κατηγορίας κρεάτων που καθορίζονται 
στο άρθρο 13 των ειδικών όρων συμφωνιών του διαγωνισμού. 
 
    (β) Απαγορεύεται η διάθεση κιμά που 
παρασκευάσθηκε χωρίς την παρουσία των προαναφερθέντων. 
 
    (γ) Ο κιμάς δεν επιβαρύνεται με καμία πρόσθετη 
δαπάνη και πωλείται στην τιμή, που τελικά έχει διαμορφωθεί, τους κατηγορίας 
(κομματιού) κρέατος από την οποία προέρχεται. 
 
    (δ) Η Παρασκευή κιμά μόσχου δέον τους 
πραγματοποιείται χωριστά από αυτήν του κιμά από χοιρινό κρέας το οποίο 
έχει σαφώς χαμηλότερη τιμή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξή τους. 
 
    (ε) Ο κιμάς προέρχεται πάντα από νωπό κρέας, τους 
και οι λοιπές κατηγορίες κρεάτων και θα παρασκευάζεται από ισόποσες 
ποσότητες. 
 
    (στ) Να ικανοποιείται η απαίτηση των ΕΚ178/2002 και 
853/2004 σε ότι αφορά την ιχνηλασιμότητα. 
 
  δ. Σουβλάκι από Χοιρινό Κρέας 
 
   (1) Περιγραφή 
 
    Παρασκευάζεται από νωπό χοιρινό κρέας το οποίο με 
μορφή τεμαχιδίων η κύβων πλευράς 2 cm περίπου φέρεται σε ειδικά 
διαμορφωμένο ξύλινο στήριγμα (καλαμάκι). 
 
   (2) Βάρος 
 
    Βάρος κατά τεμάχιο κατ’ ελάχιστο 75 γραμμάρια. 
 
   (3) Εκατοστιαία σύνθεση 
 
    (α) Μυϊκός ιστός χοιρινού κρέατος κατ’ ελάχιστο 80%. 
 
    (β) Λιπώδης ιστός (ορατός υπό μορφή κύβων) κατά 
μέγιστο 20%. 
 
   (4) Ειδικοί Όροι – Απαγορεύσεις 
 
    (α) Τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από 
πρώτες ύλες που θα πληρούν τους όρους των άρθρων 88 και 89 του Κ. Τ. Π. 
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    (β) Παρασκευάζονται από νωπό χοιρινό κρέας και 
φέρονται στην κατανάλωση σε ξύλινο στήριγμα (καλαμάκι) που έχει υποστεί 
ειδική κατεργασία (υλικό κατάλληλο για τρόφιμα). 
 
    (γ) Τα προϊόντα διακινούνται με κατάλληλα οχήματα 
αυτοδύναμου ψύξης ανεξαρτήτως εποχής έτους, σε θερμοκρασία όχι ανώτερη 
των +3ο C. Συντηρούνται σε ψυκτικούς χώρους με μέριμνα του προμηθευτού 
στην ίδια θερμοκρασία. 
 
    (δ) Συσκευασία του προϊόντος ομαδική σε ειδικούς 
περιέκτες (λεκανίδια) που φέρουν επένδυση από πολυαιθυλένιο – πολυαμίδιο 
ή πολυπροπυλένιο. Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το προϊόν από 
μολύνσεις – ρυπάνσεις εξωγενούς προέλευσης και από αφυδάτωση. 
 
    (ε) Επί τους συσκευασίας θα αναγράφεται με ευκρίνεια 
το είδος κρέατος, η επωνυμία του εργοστασίου παραγωγής, ο κωδικός ΕΕ ή ο 
αριθμόςαδείας λειτουργίας σφαγιοτεχνικής εγκατάστασης καθώς και του 
εργαστηρίου τεμαχισμού – κοπής του κρέατος καθώς και ότι επιπλέον 
προβλέπεται από τον ΕΚ 13/2000. 
 
    (στ) Απαγορεύεται η διάθεση προτηγανισμένων 
προϊόντων. 
 
    (ζ) Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση του προϊόντος. 
 
  ε. Εργαστήρια Παρασκευής 
 
   (1) Τα εργαστήρια παρασκευής των προϊόντων θα πρέπει 
να πληρούν τους όρους που καθορίζονται : 
 
    (α) Στο Π.Δ. 306/1980 (ΦΕΚ 86/τ.α’/14.4.80) «Περί 
τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεμαχισμού, 
αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού».  
 
    (β) Στο Π.Δ. 1189/1981 (ΦΕΚ 297/τ.α’/08.10.81) «Περί 
όρων λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας κατεψυγμένων κρεάτων και 
κυκλοφορίας αυτών». 
 
    (γ) Τους υγειονομικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν τα εργαστήρια παρασκευής και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων 
τους αυτά περιγράφονται στην Υ.Δ. 8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.β’/24.09.83). 
 
    (γ) Στον ΣΚ 422-10 σε ότι αφορά στο φύλλο 
επιθεωρήσεως βιομηχανιών – βιοτεχνιών παρασκευής τροφίμων. 
 
   (2) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα του υγειονομικού 
ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων καθώς και των χώρων επεξεργασίας των  
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εργαστηρίων παρασκευής με σκοπό την διαπίστωση των συνθηκών υγιεινής 
και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. 
 
   (3) Τους οι συσκευασίες θα είναι σύμφωνες με τους 
διατάξεις του ΚΤΠ, άρθρα 21, 22, και 24. Σε περιπτώσεις συνδυασμού υλικών 
συσκευασίας ο προμηθευτής θα προσκομίζει, εφόσον του ζητηθεί, 
πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι τα υλικά συσκευασίας που 
χρησιμοποιεί είναι κατάλληλα για την συσκευασία τροφίμων. 
 
   (4) Εργαστηριακές Σταθερές 
 
    (α) Μικροβιολογικές προδιαγραφές νωπού προϊόντος, 
τους περιγράφονται στον ΕΚ 2073/2005. 
  
    (β) Χημικές – Ιστολογικές τους καθορίζονται στον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία  
 
  στ. Σφάγια – Κοτόπουλων 
 
   (1) Ως νωπά χαρακτηρίζονται τα σφάγια πουλερικών, τα 
οποία δεν έχουν υποστεί καμία άλλη επεξεργασία με σκοπό τη  συντήρησή 
τους, πλην τους διατήρησής τους σε θερμοκρασία ψύξης (0 – 4ο C). 
 
   (2) Τα νωπά σφάγια πουλερικών που προμηθεύεται η 
Υπηρεσία διακρίνονται: 
 
    (α) Τύπου 70%: Είναι απαλλαγμένα από κεφάλια, 
άκρα από τον ταρσό και κάτω, τραχεία, οισοφάγο, έντερα, γεννητικά όργανα 
αδένες πρωκτού, χοληδόχο κύστη και πνεύμονες. Φέρουν εντός  τους 
κοιλιακής κοιλότητας, περιτυλιγμένα, την καρδιά, το ήπαρ, τον τράχηλο και 
τον μυώδη στόμαχο. 
 
    (β) Τύπου 65%: Τους παραπάνω αλλά φέρουν στην 
κοιλιακή κοιλότητα μόνο τον αποκοπέντα τράχηλο. 
 
   (3) Τα σφάγια κοτόπουλων πρέπει να προέρχονται από 
πτηνά απόλυτα υγιή κρεοπαραγωγών φυλών και των δύο φύλων, καλά 
ανεπτυγμένα, ηλικίας μέχρι 3 μηνών (Broilers). 
 
   (4) Τα πτηνά που προορίζονται για σφαγή πρέπει να 
μην έχουν: 
 
    (α) Υποβληθεί σε παρεντερική ορμονοθεραπεία και να 
μην έχουν διατραφεί με ουσίες που περιέχουν οιστρογόνα ή τους ορμόνες με 
παρόμοια δράση ή γενικά με ουσίες που μπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση 
στην υγεία των καταναλωτών. 
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    (β) Διατραφεί με τροφές που περιέχουν 
απαγορευμένες χημειοθεραπευτικές (π.χ. αντιβιοτικά) ή τους ουσίες. Εφόσον 
έχουν χορηγηθεί επιτρεπόμενες χημειοθεραπευτικές ουσίες, πρέπει να έχουν 
τηρηθεί οι ποσοτικοί περιορισμοί και οι χρόνοι αναμονής πριν τη σφαγή, τους 
αυτοί προβλέπονται από τους άδειες κυκλοφορίας τους κάθε ουσίας. 
 
    (γ) Υποστεί οποιαδήποτε ακτινοβολία ή επεξεργασία 
με ιονίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες ή επίδραση λευκαντικών ουσιών που 
δίδουν τεχνητό χρωματισμό ή γεύση. Τους να μην έχουν υποστεί επεξεργασία 
με χρωστικές, φυσικές ή τεχνητές. 
 
    (δ) Υποστεί επεξεργασία με αντιβιοτικά ή με 
συντηρητικές ή τρυφεροποιητικές ουσίες. 
 
   (5) Τα σφάγια πουλερικών να προέρχονται από εγκεκριμένο 
σφαγείο το οποίο υπόκειται σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 και 8 τους οδηγίας 71/118/ΕΕ και το οποίο έχει αριθμό έγκρισης στον 
κατάλογο εγκεκριμένων καταστάσεων τους Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Γεωργίας. Η δε σφαγή και επεξεργασία πρέπει να γίνεται κάτω 
από άριστες συνθήκες υγιεινής. 
 
   (6) Τα σφάγια πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, τους αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 411/1976 και να παρουσιάζουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
 
    (α) Η σάρκα να είναι τρυφερή, το δέρμα απαλό, λείο 
και εύκολα πτυσσόμενο, το στέρνο χονδρώδες εύκαμπτο σε όλη του την 
έκταση. Το λίπος να μην είναι άφθονο να εμφανίζει χρώμα λευκό ή ελαφρά 
υποκίτρινο, χωρίς φαινόμενα τάγγισης. 
 
    (β) Να μην παρουσιάζουν ανώμαλο χρώμα ή οσμή και 
αποκλίσεις από τους φυσιολογικούς μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς 
τους χαρακτήρες. 
 
    (γ) Ο χρόνος συντήρησής τους από την σφαγή μέχρι 
την παραλαβή τους στην Υπηρεσία να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) ημέρες. 
 
    (δ) Να συντηρούνται μέσα σε ψυκτικούς χώρους 
θερμοκρασίας 0 – 4 οC, ο δε συνολικός χρόνος συντήρησης τους από σφαγή 
μέχρι  την κατανάλωση να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) ημέρες. 
 
   (7) Σε κάθε σφάγιο θα πρέπει να αναγράφονται σε ειδικό 
πλακίδιο ευκρινώς τα παρακάτω: 
 
    (α) H ποιοτική κατηγορία του σφαγίου (Κατηγορία Α) 
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    (β) Η σφραγίδα καταλληλότητας για κατανάλωση 
 
    (γ) Ο κωδικός αριθμός του σφαγείου 
 
    (δ) Η ημερομηνία σφαγής και 
 
    (ε) Η επωνυμία και η έδρα τους επιχείρησης. 
 
   (8) Όλα τα σφάγια θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα 
καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση του κτηνιατρικού ελέγχου. 
 
   (9) Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να τηρούν όλους τους 
κανόνες υγιεινής που προβλέπονται για τους συσκευασίες τροφίμων στον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
 
   (10) Τα βασικά χαρακτηριστικά νωπότητας των σφαγίων 
πουλερικών είναι τα παρακάτω: 
 
    (α) Τραύμα σφαγής: Να φέρει νωπές αιμορραγικές 
διηθήσεις. Το αίμα να είναι άοσμο, όχι πηγμένο και ερυθρού χρώματος. 
 
    (β) Μυϊκές μάζες: Στο στήθος να είναι λευκές. Να μην 
υπάρχουν αιματώματα. 
 
    (γ) Δέρμα: Στιλπνό, χωρίς οσμή 
 
    (δ) Οσμή κοιλιακής κοιλότητας: Να μην είναι 
δυσάρεστη. 
 
    (ε) Άκρα: Να είναι υγρά και να κάμπτονται εύκολα. 
 
   (11) Τα σφάγια νωπών κοτόπουλων να είναι ηλικίας μέχρι 
τριών (3) μηνών και να έχουν βάρος από 1.200  μέχρι 1.500 γραμμάρια. 
 
 3. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 
  α. Εισαγωγή 
 
   Ως κατεψυγμένα θεωρούνται τα σφάγια πουλερικών τα οποία 
καταψύχονται το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία σφαγής τους (το 
χρονικό αυτό διάστημα να μην υπερβαίνει τους 24 ώρες) και συντηρούνται 
συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους –180 C, κατάλληλα 
συσκευασμένα (Β.Δ. 497/1972) 
 
 
  β. Γενικά και Ειδικά Χαρακτηριστικά 
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   (1) Τα σφάγια κατεψυγμένων πουλερικών που θα 
προμηθεύεται η Υπηρεσία, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, 
φυλών  κρεοπαραγωγών και των δύο γενών, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας 
μέχρι τριών (3) μηνών.   
   
   (2) Πρέπει να είναι τύπου 65%, δηλαδή να έχουν υποστεί 
απεντέρωση, απαλλαγμένα από κεφάλια, άκρα από ταρσό και κάτω, τραχεία, 
οισοφάγο, έντερα, γεννητικά όργανα, αδένες αμάρας, χοληδόχο κύστη, 
πνεύμονες, καρδιά, στομάχι, σπλήνα, συκώτι. Μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα 
να έχει μόνο τον αποκοπέντα τράχηλο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό 
να βρεθούν πτηνά τύπου 65%, τότε η Υπηρεσία προμηθεύεται τύπου 70% τα 
οποία φέρουν μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα εκτός από τον αποκοπέντα 
τράχηλο και το ήπαρ, την καρδιά και τον μυώδη στόμαχο καλώς 
συσκευασμένα σε αδιάβροχη πλαστική ύλη.  
 
   (3) Σε ότι αφορά στα πτηνά που προορίζονται για σφαγή 
ισχύουν τα προαναφερόμενα στην παράγραφο στ(4) τους ενότητας των 
νωπών σφαγίων ινδορνιθίων – κοτόπουλων. 
 
   (4) Τα σφάγια να έχουν βάρος 1200 – 1500 γραμμάρια. 
 
   (5) Να φέρονται σε ατομική, υπό κενό, συσκευασία από 
πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα η οποία επιπλέον πρέπει να είναι και 
διαφανής ώστε να διενεργείται απρόσκοπτα ο μακροσκοπικός – ποιοτικός 
έλεγχος του εφοδίου από την επιτροπή παραλαβής του εφοδίου. 
 
   (6) Να είναι κατηγορίας Α (class A) σύμφωνα με το Άρθρο  
6 του Κανονισμού 1538/91/ΕΟΚ. Το στοιχείο αυτό πρέπει να φέρεται 
ανεξίτηλα επί τους ατομικής συσκευασίας  τους τους τους και στοιχεία που 
αφορούν στην επωνυμία τους επιχείρησης παραγωγής, στη χώρα 
προελεύσεως, τους ημερομηνίες παραγωγής και  λήψης, στον τύπο του 
πουλερικού (65 ή 70%). 
 
   (7) Να μην εμφανίζουν αποκλίσεις από τους φυσιολογικούς 
μακροσκοπικούς τους χαρακτήρες εξαιτίας απόψυξης και επανακατάψυξης, 
επιφανειακής ή εν τω βάθει σήψης, ευρωτίασης, αφυδάτωσης, εγκαύματος 
καταψύξεως, τάγγισης επιφανειακού λίπους, αμαύρωσης οστών. 
 
   (8)  Η ποσότητα των οροαιματηρών υγρών να μην 
υπερβαίνει το 5,2%. 
 
   (9) Να συνοδεύονται κατά την μεταφορά τους: 
 
    (α) Από πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με 
τεχνική προδιαγραφή ΓΕΣ/ΔΕΜ. 
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    (β) Από πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου κατά την 
σφαγή και κατάψυξη. 
  
 
  γ. Έλεγχος 
 
   (1) Μακροσκοπικός από την επιτροπή παραλαβής (ειδικά  
για το κρέας εγχώρια προέλευσης ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά επί των 
τεταρτημορίων τουλάχιστον και επί των τιμολογίων αγοράς. Εφόσον δε 
συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις το κρέας θα θεωρείται εισαγόμενο). 
 

(2) Οι μικροβιολογικές – χημικές εξετάσεις θα 
διενεργούνται στο Γ’ ΚΝΟ βάσει των κριτηρίων που αναγράφονται στην 
τεχνική προδιαγραφή ΓΕΣ/ΔΕΜ που αφορούν στο κατεψυγμένο κοτόπουλο. 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Στέφανος Δοξάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Δντής/4ου ΕΓ 

  
  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας  
4ο ΕΓ/II  

 





 
(Υπόδειγμα) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ- Κ/Ψ  ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.    4 / 2017 
 

 Στην ……………….., σήμερα την ……………… ημέρα της 
εβδομάδος….……και ώρα  ……….. οι υπογράφοντες: 
 
 ……………………………. Δντης της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ, ως 
εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε με την 
Φ. ………………………………………………………….. 
 
 β. ………………………………του ……………………, ΑΔΤ 
………………, κάτοικος ………………., διεύθυνση .΄……………………., τηλ. 
………………………., νόμιμος αντιπρόσωπος της εταιρείας 
………………………………………..με διακριτικό τίτλο: 
……………………………………………  που αναδείχθηκε  
 
  (1) Προμηθευτής του Σ. Π. Κοζάνης, για την προμήθεια νωπών 
– Κ/Ψ κρεάτων προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης. 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1.  Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός έτους, αρχίζει την 17 
Νοεμβρίου 2017 και λήγει την 16 Νοεμβρίου 2018, με δυνατότητα 
παράτασης:  
 
  α.  Ενός (1) εξαμήνου με τους αυτούς όρους και εκπτώσεις,  
μονομερώς με σχετική απόφαση της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ και  
 
  β.  Ενός (1) εξαμήνου επιπλέον, με τους αυτούς όρους και 
εκπτώσεις, ύστερα από κοινή έγγραφη αποδοχή και των δύο μερών 
(Ταξιαρχίας και αναδόχου/ων). 
 
 2. Παράλληλα με το δικαίωμα παράτασης η Ταξιαρχία, έχει το 
δικαίωμα, χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος υπέρ του 
προμηθευτή, κατάργησης του ως άνω δικαιώματος της παράτασης, μερικώς ή 
ολικώς (1 έως 2 εξάμηνα) και να προβεί σε νέο διαγωνισμό προς ανάδειξη 
νέου αναδόχου, για το μετά τη λήξη της σύμβασης χρόνο (το πρώτο έτος) και 
σε αποτυχία τούτου να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης έναντι του παλαιού 
αναδόχου προς παράταση, του τελευταίου υποχρεωμένου πλήρως στην 
εκπλήρωση κατά την παράταση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 9η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
 «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 20 Σεπ 17 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600.163/22/53146/Σ.2964  
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 3. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους (εάν ο 
διαγωνισμός κατακυρωθεί σε περισσότερους του ενός) δεν αποδέχεται την 
παράταση, τότε η Ταξιαρχία εφόσον κρίνει ότι η παράταση της σύμβασης είναι 
συμφέρουσα, έχει το δικαίωμα να εγκρίνει την παράταση μόνο για όσους εκ 
των αναδόχων την αποδέχονται και να αναθέσει την προμήθεια των 
υπολοίπων ειδών, με την ίδια όμως τιμή, είτε στους υπόλοιπους μειοδότες του 
διαγωνισμού, είτε σε τρίτους με απ’ ευθείας ανάθεση. 
 
 4. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως σε περίπτωση διάλυσης 
του Πρατηρίου Κοζάνης. 
  
 

ΆΡΘΡΟ 2Ο 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
  Ο προμηθευτής με την υπογραφή της σύμβασης κατέθεσε στην 
9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 

  α.  Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ………, με το οποίο 
πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και αφετέρου 
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος (ημ. Έκδοσης …./…./2017). 
 
  β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου έκδοσης …./…./2017 από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών ……………….., από το οποίο προκύπτει η 
μηδενική ποινική κατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 576 του Κ.Π.Δ.. 
 
  γ. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ……………, έκδοσης 
…./…./2017, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση 
πτώχευσης και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης. 
 
  δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με ημ. Έκδοσης 
…./…./2017. 
 
  ε. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με ημ. Έκδοσης 
…./…./2017 από τον ΟΑΕΕ και από το ΙΚΑ. 
 
  στ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών Φυσικού 
Προσώπου Επιτηδευματία, ημ. έκδοσης …./…./2017/….. ΔΟΥ …………..  
 
  ζ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, της  ……………., με αριθμό …………….., ημερομηνίας εκδόσεώς 
της …./…./2017, ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00 €) 
και αορίστου ημερομηνίας λήξης (τροποποιείται ανάλογα). 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
 

1. Οι προμηθευτής βαρύνεται με:  
 
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, υλικά συσκευασίας 
(χαρτοκιβώτια, τελάρα κλπ) και λοιπά έξοδα, μέχρι την παράδοση των υπό 
προμήθεια ειδών όπου του ζητηθεί.  
 
  β. Κρατήσεις – εκπτώσεις, που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση αλλά και σε άλλες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία ή που θα προκύψουν από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 
 
  γ. Παρακράτηση υπέρ Φόρου Εισοδήματος ποσοστού 4 % 
στην καθαρή αξία των προϊόντων (όπως ορίζει το άρθρο 55 του Ν. 2238/94). 
 
  δ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων 
(μακροσκοπικές, μικροβιολογικές, χημικές κα) στα αρμόδια εργαστήρια του 
Στρατού Ξηράς, για την ανάλυση των δειγμάτων που ενδέχεται να ληφθούν. 
 
  ε. Το ανάλογο χαρτόσημο τιμολογίου που προβλέπεται από 
τις σχετικές διατάξεις και αποδίδεται από τον ίδιο, σύμφωνα με όσα έχουν 
κανονιστεί. 
 
  στ. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων ασφαλιστικών 
Ταμείων, ποσοστού 4,096 % επί της καθαρής αξίας των προϊόντων, το οποίο 
θα παρακρατείται από το τιμολόγιο μόνο σε περίπτωση απευθείας αγοράς 
από τις Μονάδες και μόνο κατόπιν διαταγής της Ταξιαρχίας. 
 
 2. Προμήθεια Μονάδων 
 
  α. Οι Μονάδες θα παραλαμβάνουν τα εμπορεύματα από το 
ΣΠ Κοζάνης υποχρεωτικά παρουσία της Επιτροπής Παραλαβών του 
Πρατηρίου, του Αξκού Κτηνιάτρου και κατόπιν τα κρέατα θα μεταφέρονται με 
κατάλληλα ψυγεία ε στις έδρες αυτών.. Οι Μονάδες θα δίνουν τις παραγγελίες 
στο ΣΠ Κοζάνης, η οποία θα ενημερώνει τον προμηθευτή για να τις εκτελέσει 
μέσα σε 24 ώρες, παραδίδοντας τα είδη της παραγγελίας από 08:00 μέχρι 
13:00. 
  β. Σε περίπτωση απόρριψης από την Επιτροπή 
Παραλαβών, όλων ή μέρους των προϊόντων τα οποία δεν πληρούν τους 
όρους και τις προδιαγραφές της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει αμέσως την απορριφθείσα ποσότητα με αντίστοιχη. 
 
  γ. Ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του ΣΠ, 
ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής. Η 
εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο Διαχειριστή  
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Χρηματικού του Πρατηρίου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των 
εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας . 
 
  δ. Εάν απαιτηθεί, κατόπιν έγκρισης της Ταξιαρχίας, η 
απευθείας αγορά από τις Μονάδες, θα διενεργείται κράτηση ποσοστού 
4,096% επί της καθαρής αξίας των προϊόντων στο τιμολόγιο αγοράς. 
 
 4. Η Υπηρεσία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για μέτρα που 
τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή για αυξήσεις των κάθε φύσης 
δαπανών (φόρων, τελών κλπ.) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και του χρόνου παράδοσης 
των ειδών.  
 
 5. Αναπροσαρμογή τιμών (τροποποίηση του ποσοστού έκπτωσης) 
δεν γίνεται δεκτή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
 6. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον 
κρατήσεων που προβλέπονται από  την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να 
θεσπιστούν. 
  

ΆΡΘΡΟ 4 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 1. Η παράδοση των ειδών στις Μονάδες θα γίνεται στην έδρα του 
ΣΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα δοσοληψιών και το ωράριο  του ΣΠ Κοζάνης. 
 
  α. Σε περίπτωση που κάποια από τις ημέρες παράδοσης είναι 
αργία, τότε η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα. Οι παραγγελίες στον προμηθευτή θα πρέπει να δίδονται 48 ώρες 
τουλάχιστον πριν την ημέρα και ώρα παράδοσης. Η μεταφορά των ειδών από 
τον προμηθευτή θα γίνεται μέχρι του σημείου που θα υποδεικνύει η Μονάδα. 
 
  β. Είναι δυνατόν η επιλογή των ειδών να γίνεται από τη 
Μονάδα στην έδρα του προμηθευτή και η μεταφορά των ειδών από τον αυτόν 
όπως περιγράφεται στην παραπάνω υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου.  
 
 2. Οι ανάγκες των Μονάδων θα γνωστοποιούνται έγγραφα προς το 
ΣΠ Κοζάνης και σε κάθε αγορά θα παραδίδεται δελτίο αναγκών για την 
επόμενη αγορά. Όλες οι ποσότητες θα ζυγίζονται κατά την παράδοσή τους 
παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του και του εκπροσώπου 
των Μονάδων. Για το σκοπό αυτό είτε ο προμηθευτής δύναται να τοποθετήσει 
στο χώρο παραλαβής, δική του ζυγαριά που θα έχει ελεγχθεί για την ακρίβειά 
της από την αρμόδια αγορανομική αρχή (σε περίπτωση που δεν διαθέτει 
ελεγμένη ζυγαριά το ΣΠ Κοζάνης).Κατά την παράδοση των εφοδίων να 
αφαιρείται το απόβαρο των συσκευασιών (εάν μεταφέρονται συσκευασμένα). 
Επανέλεγχος της παραληφθείσας ποσότητας είναι επιτρεπτός και στις έδρες 
των Μονάδων που θα μεταφερθουν τα νωπά- Κ/Ψ κρέατα, κατά το τελικό 
στάδιο των δοσοληψιών.  
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 3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής 
παραλείψει να χορηγήσει στον προβλεπόμενο χρόνο τα προϊόντα ή 
χορηγήσει αυτά με καθυστέρηση ή δεν έχει τα αντίστοιχα προϊόντα, η Μονάδα  
έχει το δικαίωμα κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβών, να 
προβεί στην αγορά των αντίστοιχων  προϊόντων  από  το  ελεύθερο εμπόριο. 
Η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και αυτής του 
ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε με τη 
αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον προμηθευτή  και  θα  καταλογίζονται  σε βάρος 
του, με σχετική απόφαση της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ και βάσει του πρωτοκόλλου 
παραλαβής της επιτροπής, στο οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές ελλείψεις 
του προμηθευτή και θα προσυπογράφει υποχρεωτικά ο προμηθευτής ή ο 
παρευρισκόμενος αντιπρόσωπός του. 

 
 4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για την τήρηση των 

παρακάτω: 
 
 α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των 

αναγκών των Μονάδων ποσότητες στα είδη που θα του ζητούνται. Σε 
περίπτωση μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι ποινικές 
ρήτρες. 

 
β. Να μεταφέρει και να εκφορτώνει τα κρέατα στο χώρο 

διανομής ή στις έδρες των Μονάδων με δικά του μεταφορικά και προσωπικό 
και η παράδοση να γίνεται με μέριμνα του. 
                 
 γ. Να μεταφέρει και να παραδίδει τα είδη στις Μονάδες με 
κατάλληλο όχημα, που θα πληροί τους όρους υγιεινής και θα διαθέτει τις 
ανάλογες άδειες όπως οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν, το οποίο να 
εξασφαλίζει προστασία από τις ηλιακές ακτίνες, τις καιρικές συνθήκες και κάθε 
είδους ρύπανση, να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία, ανάλογα με το είδος 
που μεταφέρει, και να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 
 

5. Σε περίπτωση που τα κρέατα δεν είναι της ποιοτικής 
κατάστασης που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση, δεν θα 
παραλαμβάνονται, θα αποσύρονται αμέσως από το χώρο διανομής και θα 
αναπληρώνονται από τον προμηθευτή με άλλα κατάλληλα. 
 

6. Σε περίπτωση που κατά την αγορά κάποιου είδους διαπιστωθεί 
μικρή εκτροπή αυτού από την τεχνική προδιαγραφή, η οποία είναι τέτοια που 
δεν καθιστά το είδος ακατάλληλο για κατανάλωση, τότε μπορεί με 
αιτιολογημένη εισήγηση του προέδρου της επιτροπής να εγκριθεί από την 
Ταξιαρχία η μερική ή ολική παραλαβή του είδους με μειωμένη τιμή. 
 
  7. Στα τιμολόγια θα αναγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά 
που προσδιορίζουν την ποιότητα του προσφερόμενου είδους, ήτοι την  
κατηγορία, την προέλευση ως και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Στο  
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τιμολόγιο, επίσης, θα αναγράφεται η καθαρή τιμή, όπως αυτή έχει 
συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση για κάθε είδος. 
 
  8. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας 
και των εντεταλμένων κρατικών οργάνων για διαπίστωση της τιμής αγοράς, 
της ποιότητας, της ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της 
διαδικασίας ζύγισης και χορήγησης των ειδών, κατά τις παραλαβές. 
 
 9.  Ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύει τις Μονάδες με κρέατα 
κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης. Λοιπά σχετικά με την προέλευση και 
την ποιότητα των υπόψη εφοδίων,όπως καθορίζονται στα Γενικά και Ειδικά 
χαρακτηριστικά των νωπών – Κ/Ψ Κρεάτων και τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές της ΓΕΣ/ΔΕΜ με βάση την παρούσα σύμβαση. 
 
 10. Σε κάθε παράδοση κρεάτων ο προμηθευτής να εκδίδει 
τριπλότυπο δελτίο αποστολής θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή όπως αλλιώς η 
κείμενη νομοθεσία καθορίζει. 
 
 11. Η Ταξχία με τα όργανά της, θα ελέγχει τακτικά την ποιότητα των 
κρεατικών, καθώς και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή για την τήρηση των προβλεπομένων όρων 
υγιεινής. 
 
 12. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή με εργαστηριακή 
εξέταση ή με πρακτική δοκιμή. Τυχόν δειγματοληψία γίνεται παρουσία του 
προμηθευτή η δε αξία των δειγμάτων βαρύνει αυτόν. 
 
 13. Σε περίπτωση που ποσότητα κρεατικών κατά τον ποιοτικό 
έλεγχο θεωρηθεί ακατάλληλη, θα αντικαθίσταται αμέσως από τον προμηθευτή 
χωρίς καμιά επιβάρυνση της υπηρεσίας. Επιπλέον η Ταξχία διατηρεί το 
δικαίωμα να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 14. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με 
υπαιτιότητά του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει 
απορριφθείσα ποσότητα κρεατικών, η Ταξχία έχει το δικαίωμα να 
προμηθεύεται τα αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο, ή δε διαφορά 
τιμής θα καταλογίζεται στον προμηθευτή. Στην προκειμένη περίπτωση η 9η 
Μ/Π ΤΑΞΠΖ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επιπλέον και τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

 15. Ο προμηθευτής αποδέχεται το ωράριο και τους 
προβλεπόμενους από την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς και 
διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό του από τα 
στρατόπεδα. Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει στα αρμόδια όργανα των 
στρατοπέδων που θα εξυπηρετούν, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων 
που θα εισέρχονται σ’ αυτά για τη μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να 
εκδοθούν ανάλογα δελτία εισόδου. Αυτά τα δελτία με το πέρας των  
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συμβατικών του υποχρεώσεων θα πρέπει να επιστραφούν στη Μονάδα 
έκδοσής τους. 
  

17. Η προμήθεια της γαλοπούλας Χριστουγέννων και των 
αμνοεριφίων (αρνί, κατσίκι, έντερα, εντόσθια) της εορτής του Πάσχα 
καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, εκτός αν άλλως αποφασιστεί από 
την Υπηρεσία. Με απόφαση της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να διενεργηθεί και 
δεύτερη τιμοληψία για τη γαλοπούλα ή για τα αμνοερίφια λίγες μέρες πριν τις 
εορτές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα αντίστοιχα ώστε τα καταστήματα και 
Σούπερ Μάρκετ να είναι σε θέση να ενημερώσουν την επιτροπή για τις τιμές 
που προσφέρουν τα παραπάνω είδη. 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 1. Ο προμηθευτής προσκόμισε στην Υπηρεσία νόμιμες 
εξουσιοδοτήσεις των οδηγών και υπαλλήλων του, που θα παραδίδουν τα 
προϊόντα στις Μονάδες ή αυτών που τον εκπροσωπούν νόμιμα, όταν αυτός 
απουσιάζει.  
 
 2. Οι νόμιμοι αυτοί εκπρόσωποι του προμηθευτή, συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης δειγμάτων από τις Μονάδες, καθώς και τους ελέγχους των 
καταστημάτων/ εργαστηρίων/βιοτεχνιών και οχημάτων του αναδόχου. 
 
 3. Οποιαδήποτε αλλαγή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του 
προμηθευτή, να αναφέρεται εγκαίρως στην 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2 και το ΣΠ.  
 

ΆΡΘΡΟ 6 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΩΝ 

 
 1. Ο έλεγχος των προϊόντων, βασίζεται στο Στρατιωτικό Κανονισμό 
422-10, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και στη νομοθεσία που αναφέρεται 
σε θέματα ελέγχου τροφίμων και κρεάτων, καθώς και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αναφέρονται στην Προσθήκη 2. 
 
 2. Δικαίωμα ελέγχου, έχουν οι υπεύθυνοι στρατιωτικοί κτηνίατροι που 
ορίζονται για το σκοπό αυτό από την 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ, οι ιατροί των Μονάδων 
και η αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
 
 3. Χρόνος και συχνότητα ελέγχων: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στα είδη 
που προσκομίζονται κάθε φορά και κατά την κρίση των Μονάδων. 
 
  β. Έκτακτα και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την 
κρίση των υγειονομικών οργάνων, στην έδρα της Μονάδας ή στα 
εργοστάσια/εργαστήρια/καταστήματα/χώρους αποθήκευσης του αναδόχου. 
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  γ. Ο έλεγχος εφαρμόζεται κατά την στιγμή της παράδοσης των 
προϊόντων στη Μονάδα, παρουσία του αναδόχου ή του νομίμου 
αντιπροσώπου του. 
 
  δ. Ο ανάδοχος, προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο 
δειγματοληψίας, στο οποίο αναγράφεται το όνομά του καθώς και η ιδιότητά 
του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και μόνο αυτό) 
δηλώνεται ενυπογράφως από τον νόμιμο αντιπρόσωπο, η επιθυμία ή όχι της  
επιχείρησης για κατ’ έφεση εξέταση, προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα ικανός 
αριθμός αντιδειγμάτων. 
 
  ε. Η παραλήπτρια Μονάδα δύναται να διενεργεί δειγματοληψίες 
και εν απουσία του αναδόχου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική 
προϋπόθεση είναι ότι η δειγματοληψία γίνεται από τριμελή επιτροπή, ένα 
μέλος της οποίας είναι  κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδας. 
 
 4. Είδη ελέγχων: 
 
  α. Μακροσκοπικός - Οργανοληπτικός έλεγχος 
 
   Οι διαπιστούμενες μακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωμα 
της απόρριψης και μη παραλαβής των προϊόντων χωρίς να απαιτείται 
υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται η 
κατεστραμμένη συσκευασία, προϊόν υπό σύνθλιψη ή σήψη, ανώμαλες οσμές 
η γεύσεις, απουσία επισημάνσεων ή στοιχείων του προμηθευτή, εκτροπές 
τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας κλπ. 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος 
 
   Διενεργείται με σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και 
της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα τα οποία, 
μακροσκοπικά τουλάχιστον, εμφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγμάτων και η 
αποστολή τους στα αρμόδια στρατιωτικά εργαστήρια.  
 
 5. Είδη εργαστηριακών εξετάσεων: 
   
  α. Μικροβιολογικές 
 
   Στοχεύουν στη διαπίστωση της μικροβιολογικής εικόνας του 
προϊόντος η οποία δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από εκείνη που 
προβλέπεται. 
 
  β. Χημικές 
 
   Αποσκοπούν στη διαπίστωση της ποιοτικής κατάστασης του 
προϊόντος (σταθμική ανάλυση, ακαταλληλότητα υλικών συσκευασίας, 
διαπίστωση της κανονικότητας των σταθερών και ορίων των προϊόντων,  
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έλεγχος μυκοτοξινών ή φυτοφαρμάκων κλπ).  
    
 6. Για τον έλεγχο της ποιότητας λαμβάνονται τα παρακάτω δείγματα: 
 
  α. Για μικροβιολογικές εξετάσεις: πέντε (5) τεμάχια κατ’ ελάχιστο. 
 
  β. Για χημικές εξετάσεις: πέντε (5) τεμάχια κατ’ ελάχιστο. 
   
 7. Το κόστος των λαμβανόμενων δειγμάτων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 8. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων παρέχουν 
πληροφορίες για την ποιότητα και την κανονικότητα ή μη των προϊόντων. 
Υπεύθυνος για την ενημέρωση και τον έλεγχο του προμηθευτή είναι η 9η Μ/Π 
ΤΑΞ. 
 
 9. Ως μικροβιολογικά, χημικά, κριτήρια λαμβάνονται αυτά που έχουν 
εγκριθεί κάθε φορά από τα αρμόδια υπουργεία, τη Στρατιωτική Υπηρεσία και 
τα προβλεπόμενα από τον ΚΤΠ. 
 
 10. Το προσωπικό των εργαστηρίων και το εργαστήριο του 
προμηθευτή πρέπει να διέπεται από τις καθορισμένες κατά περίπτωση 
διατάξεις. 
 
 11. Κατ' έφεση εργαστηριακές εξετάσεις: 
 
  α. Όταν γίνεται δειγματοληψία σε ευαλλοίωτα τρόφιμα πρέπει στο 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγματος να 
δηλώνει εγγράφως αν επιθυμεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου δείγματος 
να γίνει παρουσία νόμιμου επιστημονικού εκπροσώπου του αναδόχου οπότε 
αναγράφεται συγχρόνως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του ή αν 
επιθυμεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού ή ότι δεν 
επιθυμεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση που δεν έγινε στο πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας καμία δήλωση, τότε ο κύριος του είδους, από τον οποίο 
ελήφθη το δείγμα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαιώματος άσκησης 
έφεσης. 
 
  β. Σε περίπτωση που δείγμα χαρακτηριστεί μη ασφαλές και 
επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, τότε η Ταξιαρχία, εκτός από τις 
προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις, θα αποστέλλει και σχετικό 
έγγραφο προς τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για 
ενημέρωση. 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

 
 1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις των καταστημάτων – χώρων αποθήκευσης του  
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προμηθευτή, κατά τη διάρκεια στις ισχύος της σύμβασης, όποτε κρίνει αυτή 
αναγκαίο και με επιτροπή που θα ορίζεται κάθε φορά για το σκοπό αυτό. 
 
 2. Κατά την επιθεώρηση, ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπός του, θα συνοδεύει την επιτροπή και θα παρέχει οποιαδήποτε 
πληροφορία ή διευκόλυνση του ζητηθεί από αυτή, σχετικά με στις πρώτες 
ύλες, τον εξοπλισμό, τη μέθοδο παρασκευής των προϊόντων κλπ. 
 
 3. Κατά την επιθεώρηση, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να 
παρακολουθήσει την παρασκευή – συσκευασία – διαλογή των προϊόντων και 
να κάνει απευθείας δειγματοληψία από τα έτοιμα προϊόντα ή από τις 
χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. 
 
 4. Το κόστος των δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις, 
βαρύνουν οικονομικά τον προμηθευτή. 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, με μετρητά ή με επιταγή 
(δίγραμμη) απευθείας από τη Διαχείριση Χρηματικού του ΣΠ, με την 
παρακάτω διαδικασία: 
 
  α. Οι Μονάδες θα παραλαμβάνουν τα εμπορεύματα όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσης, με βάση τα δελτία αποστολής που 
θα εκδίδονται, αναλυτικά κατά είδος από τον ανάδοχο. 
 
  β. Ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του ΣΠ, ισόποσο 
σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής. Στο τιμολόγιο 
θα γίνεται μνεία των στοιχείων των εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της 
ονομασίας της Μονάδας. 
 
  γ. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο 
διαχειριστή του ΣΠ. 
 
 2. Ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του Σ. Π. Κοζάνης, 
ισόποσο σε ποσότητα και αξία με τιμή αγοράς των δελτίων αποστολής. Η 
εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται από τον υπεύθυνο Διαχειριστή 
Χρηματικού του Πρατηρίου. Στο τιμολόγιο θα γίνεται μνεία των στοιχείων των 
εκδοθέντων δελτίων αποστολής και της ονομασίας της Μονάδας. Εάν 
απαιτηθεί, κατόπιν έγκρισης, η απευθείας αγορά από τις Μονάδες, θα 
διενεργείται κράτηση ποσοστού 4,096 % επί της καθαρής αξίας των 
προϊόντων στο τιμολόγιο αγοράς. 
 
 3. Η εξόφληση θα γίνεται τοις μετρητοίς και θα παρακρατείται 4% για 
τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν.2238/94) επί της καθαρής αξίας. 
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 4. Ο ανάδοχος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου 
και θεωρημένου από την αρμόδια Οικονομική Εφορία ή όπως αλλιώς 
καθορίζει η κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα 
είδη λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή. 
 
  5. Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η 
προσκόμιση, αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από 
χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
για ποσό πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €). Σε αντίθετη περίπτωση θα 
διακόπτεται η ισχύς της σύμβασης. 
 
 6. Η πληρωμή διέπεται από τα καθοριζόμενα στο ΠΔ166/2003 
(ΦΕΚ138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2003/35/της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
 
 7. Τα προϊόντα που θα προσφέρει να είναι ίδια με αυτά που 
προσφέρονται στο εμπόριο. 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 1. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του προμηθευτή  
οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, η Ταξιαρχία επιβάλλει κατά την 
κρίση της, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
κυρώσεις: 
 
  α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
  β. Πρόστιμο μέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή 
του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. 
 
  γ. Πρόστιμο μέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή 
του και αποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. 
 
  δ. Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και 
γενικά από κάθε άλλο δικαίωμα. 
 
  ε. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 
 
 2. Η είσπραξη του προστίμου θα πραγματοποιείται με την παρακάτω 
σειρά: 
  α. Απευθείας πληρωμή από τον ανάδοχο στη Διαχείριση 
Χρηματικού του ΣΠΚ. 
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  β. Είσπραξη από τα δικαιώματα έναντι της Υπηρεσίας (αξία 
εμπορευμάτων – παρακράτηση του αντίτιμου των τιμολογίων). 
 
  γ. Παρακράτηση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης. 
 
 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας για ζημιά που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του 
αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 4. Μετά την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η Ταξιαρχία μπορεί να 
αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή σε άλλον 
προμηθευτή, είτε με διαγωνισμό, είτε χωρίς διαγωνισμό κατά την κρίση της. Η 
επιπλέον διαφορά τιμής βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο για το διάστημα που 
μεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξης του σαν έκπτωτο μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 
 
 5. Μέχρι ανακήρυξης νέου αναδόχου, η Υπηρεσία μπορεί να 
προμηθεύεται προϊόντα της ίδιας ποιότητας από το ελεύθερο εμπόριο και η 
διαφορά τιμής να επιβαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο. 
 
 6. Η είσπραξη της παραπάνω διαφοράς τιμής γίνεται είτε από όσα 
τυχόν δικαιούται προς είσπραξη, είτε από την ιδιαιτέρα του περιουσία κατά τις 
διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. 
 
 7.  Ένσταση στην επιβολή κύρωσης μπορεί να υποβληθεί εντός 30 
ημερών από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης της Ταξιαρχίας.  
 
 8. Σε περίπτωση που προϊόν χαρακτηρισθεί επιβλαβές ή επικίνδυνο 
για τον άνθρωπο, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου μέχρι 
και διακοπής της σύμβασης (προσωρινής ή οριστικής). 
 

ΆΡΘΡΟ 10 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη μέσα στον 
συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. Σαν 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 
 
  α. Γενική ή μερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του εργοστασίου ή του καταστήματος του αναδόχου. 
 
  β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή το κατάστημα του αναδόχου. 
 
  γ. Πλημμύρα. 
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  δ. Σεισμός. 
 
  ε. Πόλεμος. 
 
  στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή αποδειγμένη βλάβη των 
μηχανημάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 
  ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς δικτύου). 
 
  η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (εμπάργκο). 
 
 2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται εγγράφως στην 
Ταξιαρχία και να βεβαιώνονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
(αρμόδιας αρχής) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 
 1. Οι Μονάδες θα δίνουν στο ΣΠ Κοζάνης τις παραγγελίες 48 ώρες 
τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης. Οι ποσότητες 
θα είναι ανάλογες με τις ανάγκες των Μονάδων, χωρίς καμιά εκ των 
προτέρων δέσμευση. Η εκτέλεση της παραγγελίας από τον ανάδοχο θα 
γίνεται τη συμφωνηθείσα ημέρα. 
 
 2. Η Ταξιαρχία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων 
των παραγγελιών κάθε φορά σε ποσοστό 10 %. 
 
 3. Οι παραπάνω αυξομείωση ουδεμία επίδραση θα έχει στις τιμές 
που θα καθορισθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να την εξασφαλίσει. 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΆΛΛΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΌΡΟΙ 

 
1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν θα εφοδιάζει τις Μονάδες 

και το Οπωροπωλείο με προϊόντα της ημέρας και άριστης ποιότητος, η 9η Μ/Π 
ΤΑΞΠΖ ουδεμία δέσμευση έχει και είναι ελεύθερη να αγοράζει προϊόντα από 
το ελεύθερο εμπόριο καταγγέλλοντας τη σύμβαση, πέραν τον λοιπών 
ποινικών ρητρών που θα επιβάλλει όπως παραπάνω αναφέρθηκαν. 
  

2. Η Ταξιαρχία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης 
οποτεδήποτε, μετά από 10ήμερη προειδοποίηση του προμηθευτή, εφόσον 
κρίνει ότι ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (τιμή, 
ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προμηθευτή. 
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  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων 
(της Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή 
στο Δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν καταληφθεί ο προμηθευτής να έχει προσφέρει στην 
Υπηρεσία  ακατάλληλα για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή.  
 
  στ. Εάν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των Μονάδων με τον 
προμηθευτή θίγει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας ή του Δημοσίου γενικότερα. 
 
  ζ. Εάν ο προμηθευτής με τη συμπεριφορά του παρεκτρέπεται, 
προσβάλλει ή συκοφαντεί τη Στρατιωτική Υπηρεσία ή το κύρος του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 
  η. Εάν διαλυθεί ή ανασταλεί η λειτουργία του ΣΠ. 
 
 3. Αποκλείεται στον προμηθευτή η εκχώρηση των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεών του, συνολικά ή μερικά σε οποιοδήποτε τρίτο. 
 

4. Τα δικαιώματα της Υπηρεσίας, λόγω μη εφαρμογής των όρων 
συμφωνιών και συμβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να 
λαμβάνει από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
 
 5. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στα Στρατόπεδα 
προσωπικό του και θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια 
των εργαζομένων. Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του 
ότι δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από 
τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 6. Επιπλέον, σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια 
του προσωπικού του σε οιονδήποτε (πχ προσωπικό των Μονάδων ή πελάτη 
του ΣΠ), ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 
 
 7. Ο προμηθευτής υποχρεούται, να εκτελέσει ακριβώς (ποιότητα, 
κατηγορία, ποσότητα) και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, 
την παραγγελία που του δόθηκε, μέχρι την συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα. Σε 
κάθε παράδοση κρέατος, ο προμηθευτής εκδίδει διπλότυπο Δελτίο 
Αποστολής θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ (1 στέλεχος, και 1 αντίτυπο), στο 
οποίο θα περιγράφεται με λεπτομέρεια το συγκεκριμένο τεμάχιο του κρέατος 
που παρέλαβε κάθε Μονάδα. 
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 8. Η μεταφορά των κρεάτων θα γίνεται εντός οχήματος ψυγείου, το 
οποίο, θα έχει δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση, διαθέτει την προβλεπόμενη 
άδεια, και η οποία θα προσκομιστεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 9. Παρουσία της Υγειονομικής επιτροπής παραλαβής κρέατος της 9ης 
Μ/Π ΤΑΞ θα παρασκευάζονται και συσκευάζονται οι ποσότητες που 
αναγκαιούν για κάθε Μονάδα και θα σφραγίζεται από την επιτροπή η κάθε 
συσκευασία. 
 

10. Εάν ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με υπαιτιότητά του) 
μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα 
ποσότητα κρέατος, τότε η προμήθεια μπορεί να γίνεται από το ελεύθερο 
εμπόριο, ή δε διαφορά τιμής να βαρύνει τον προμηθευτή. Στην προκειμένη 
περίπτωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιβάλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
 

11. Να μεταφέρει τα προϊόντα του με κατάλληλα για τον σκοπό αυτό 
δικά του μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τους υγειονομικούς όρους 
και κανόνες. 
 

12. Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να προμηθεύει τις Μονάδες 
Φρουράς Κοζάνης με τα αιτούμενα κάθε φορά είδη τα οποία πρέπει να είναι 
παραγωγής εγχώριας ή να προέρχονται από χώρες της Ε. Ε, πρόσφατης 
σφαγής και όχι αποψυγμένα.  
 

13. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την εμφάνιση του προσωπικού 
καθώς επίσης και για τη συμπεριφορά αυτού η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
άψογη και διακριτική  κατά τις συναλλαγές του με το εμπλεκόμενο στρατιωτικό 
προσωπικό. 
 

14. Τα είδη συσκευασίας (τσάντες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια  κλπ) 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
15. Ο προμηθευτής επίσης, υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές 

υγειονομικές, ασφαλιστικές και αστυνομικές διατάξεις αναφορικά με το 
εμπλεκόμενο προσωπικό του και των χρησιμοποιουμένων οχημάτων - 
ψυγείων. 

 
16. Κάθε αναδειχθείς προμηθευτής μέχρι και την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία νόμιμες εξουσιοδοτήσεις 
των οδηγών και υπαλλήλων του, που παραδίδουν είδη τροφοδοσίας της 
Μονάδες ή αυτών που τον εκπροσωπούν νόμιμα, όταν αυτός απουσιάζει.  

 
17. Οι νόμιμοι αυτοί εκπρόσωποι του προμηθευτή, συμμετέχουν στη 

διαδικασία λήψης δειγμάτων από τις Μονάδες, καθώς και της ελέγχους των 
εργαστηρίων βιοτεχνιών και οχημάτων του προμηθευτή. 
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 18. Οποιαδήποτε αλλαγή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της βιοτεχνίας 
– συνεταιρισμού, να αναφέρεται έγκαιρα στην Ταξιαρχία. 
 
 19. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως το 
εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν οδηγό ή οδηγούς οι οποίοι θα μεταφέρουν τα 
προϊόντα και θα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή μεταφορά αυτών και ο -οι 
οποίος -οι θα παρευρίσκεται-ονται στις εκάστοτε δειγματοληψίες για 
μακροσκοπικό - υγειονομικό έλεγχο, υπογράφοντας όπου απαιτείται στα 
πρωτόκολλα δειγματοληψίας ως εκπρόσωπος της εταιρείας. 
 
 20. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους 
από τη Στρ. Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες 
ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. Επίσης με 
την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο κάθε 
στρατόπεδο 2 φωτογραφίες του ίδιου και του κάθε εκπροσώπου του που θα 
εισέρχονται σ’ αυτά για τη μεταφορά των προϊόντων προκειμένου να 
εκδοθούν δελτία εισόδου τους. Με το πέρας των συμβατικών υποχρεώσεων 
του τα δελτία θα επιστραφούν στα στρατόπεδα. 
 
 21. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά 
και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στο Σ. Π 
.Κοζάνης προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό 
του εγγράφως ότι : 
 
  α. Δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. 
εξάρτηση από την Ταξχία. 
 
  β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
 
 22.  Επιπλέον, σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια 
του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 
 
 23. Οι πλειοδότες αναγράφουν απαραίτητα στις προσφορές τους ότι τα 
προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους των προδιαγραφών.  
 
 24. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος παρουσιάζει αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα, αυτές πρέπει να αναφέρονται 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και με λεπτομέρειες στις προσφορές. 
 
 25. Αναπροσαρμογή τιμών ή ανατίμηση, δεν γίνεται δεκτή κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης. 
 
 26. Τα προσφερόμενα είδη από τον προμηθευτή θα είναι προϊόντα της 
δικής του επιχείρησης ή της επιχείρησης την οποία νόμιμα αντιπροσωπεύει 
και απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους.   
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 27.  Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να εκτελεί εντός 24ώρου την 
διδομένη παραγγελία. 
 
 28. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά τα προϊόντα του τα 
οποία έχουν υποστεί αλλοίωση λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και 
αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί έγκαιρα. 
 
 29. Τα προϊόντα που θα προσφέρουν στο διαγωνισμό θα είναι ίδια με 
αυτά που προσφέρονται στο εμπόριο. 
 
 30. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει ελεγμένη ζυγαριά από την 
αρμόδια αγορανομική αρχή, σε περίπτωση που δεν διαθέτει το ΣΠ Κοζάνης 
για τη ζύγιση των ειδών. 
 
 31. Η 9η ΜΠ ΤΑΞ έχει το δικαίωμα να λύσει οποτεδήποτε μονομερώς 
τη σύμβαση αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των Μονάδων με τον προμηθευτή 
θίγει τα συμφέροντα της Υπηρεσίας ή του Δημοσίου γενικότερα και σε 
περίπτωση διάλυσης του ΣΠ Κοζάνης κατά την κρίση της. 
 
 32. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προμήθεια εναπόκειται στην κρίση 
των Διοικητών των Μονάδων και των Διευθυντών Σ. Π. Κοζάνης. 
 
 33. Στα τιμολόγια θα αναγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου είδους, κατηγορία, προέλευση ως και κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ. κρέας χοιρινό, ωμοπλάτη, τράχηλος, 
μπριζόλες, σνίτσελ κ.λ.π., κρέας μόσχου ρολό, ωμοπλάτη κ.λ.π. 
 
 34. Η υπηρεσία επιφυλάσσετε για τη διενέργεια κρατήσεων που 
προβλέπονται επιπλέον από την κείμενη νομοθεσία ή επρόκειτο να 
θεσπιστούν. 
 

35. Επιτρέπεται η κοπή του κρέατος και του κιμά να γίνεται παρουσία 
της επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Εάν ο προμηθευτής 
δεν έχει έδρα στο Δήμο Κοζάνης τότε ο κιμάς είναι δυνατόν να κόβεται στην 
έδρα του προμηθευτή και να παραδίδεται στη Μονάδα ως κιμάς.  
 
 36. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των κρεάτων θα γίνεται 
υποχρεωτικά και από τη Μονάδα κατά την παραλαβή τους. 
 
 37. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να παρακολουθεί τη 
διαδικασία παρασκευής των προϊόντων, στα εργαστήρια του προμηθευτή 
προς διαπίστωση των υγειονομικών κανόνων, της υγιεινής επεξεργασίας και 
εναποθήκευσης των προοριζομένων για την υπηρεσία προϊόντων, την 
κατάσταση και το είδος της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. 
 
 38. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση - συμφωνίας 
συνεργασίας, μονομερώς  σε περίπτωση διάλυσης του Σ. Π.  
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 39. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 6 του ν. 2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
για παροχή εξηγήσεων και, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή 
αόριστο χρόνο από το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου τομέα λόγω 
ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω παράβασης 
των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 Η παρούσα σύμβαση: 
 
 α. Διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών. 
 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο, στο οποίο στηρίζεται  
και με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που 
γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.  
 
 γ. Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμφότεροι 
οι συμβαλλόμενοι και για πιστοποίηση συνέταξαν την παρούσα σύμβαση σε  
 
δύο (2) πρωτότυπα ανά ένα δι' έκαστον, η οποία αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 
 δ. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος 
η Προσθήκη «1», που αφορά στα είδη προς προμήθεια και η Προσθήκη «2», 
που αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές των Νωπών – Κ/Ψ Κρεάτων 
 

ΆΡΘΡΟ 14  
ΆΛΛΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΌΡΟΙ 

 
 1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης 
οποτεδήποτε, μετά από 10ήμερη έγγραφη προειδοποίηση του προμηθευτή, 
εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα (τιμή - ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους : 
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προμηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων 
(της Στρ. Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή στο 
Δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Τούτο αποτελεί λόγω 
καταγγελίας αιτία λύσης της σύμβασης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης αυτής. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή. 
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  δ. Εάν καταληφθεί ο προμηθευτής να έχει προσφέρει στην 
Υπηρεσία ακατάλληλα, για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή.  
 
   

ΆΡΘΡΟ 15 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 Η παρούσα συμφωνία: 
 
 α. Διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών. 
 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε  άλλο κείμενο, στο οποίο  στηρίζεται  και  
με το οποίο συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που 
γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.  
 
 γ. Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμφότεροι οι 
συμβαλλόμενοι και για πιστοποίηση συνέταξαν την παρούσα συμφωνία 
συνεργασίας σε δύο (2) πρωτότυπα ανά ένα δι' έκαστον, η οποία αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 
 δ. Στην παρούσα συμφωνία επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος η 
Προσθήκη «1», που αφορά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές των Νωπών 
Κρεάτων. 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
- Ο -  - Ο - 

Διευθυντής 4ου ΕΓ/9ης Μ/Π ΤΑΞ  Προμηθευτής 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ) Στέφανος Δοξάκης 
Ακριβές Αντίγραφο Δντής/4ου ΕΓ 

  
  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας  
4ο ΕΓ/II  
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