
 
ΠΡΟΣ:                           583 MHXANOΠΟΙΗΜΕΝΟ   
        ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ  
  Πίνακας Αποδεκτών    4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
        Τηλ.(Εσωτ.): 6293 
ΚΟΙΝ.:                    Φ.611/28/5295 
        Σ.898 
         Κόνιτσα, 29 Οκτ 18 

 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης  

Προμηθευτή Αγοράς Άρτου από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις 
Ανάγκες του Προσωπικού του 583 Μ/Π ΤΠ και Λ.Α.Φ. Κόνιτσας για 
Χρονικό Διάστημα  Ενός Έτους.  

    
ΣΧΕΤ.:         α. Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των    Ε.Δ» 

(ΦΕΚ Α’251) 
 β. Το Ν. 1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή 

εμμέσους αντιπροσώπους τους μόνιμους στην Εφεδρεία 
Αξιωματικούς των τριών Κλάδων των Ε.Δ.» 

    γ. ΣΚ 5-98/1984 «Στρατιωτικά Πρατήρια»  
                     δ. Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους» 
  ε. Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) 
   στ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)  

             ζ. Το Ν. 2741/99 «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και Άλλες 
Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης» 

                      η. Την Κοινή Υπουργικής Απόφαση 487/00 (ΦΕΚ 1219Β΄/04-10-    
2000) «Περί υγιεινής των τροφίμων» σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 93/43 ΕΟΚ. 

                      θ. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/06 (ΦΕΚ 1187 
Β΄)«Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την διαδικασία κατάσχεσης 
– δέσμευσης- απόσυρσης / ανάκλησης τροφίμων».        

                       ι. Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ)»  

   ια. Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημ. Συμβάσεων»  
                       ιβ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ143Α΄/14) 

                       ιγ. Το Ν.4412/2016 (Α΄147). «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ)»(ΦΕΚ Α/147/16). 

     ιδ.  Φ.600.163/23/39253/Σ.3997/18 Σεπ 18/8 Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ/ΙΙ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι το 583 Μ/Π ΤΠ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
(α) έως (ιδ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με βάση έγγραφες  ενσφράγιστες προσφορές και με τους όρους που 
αναγράφονται στα συνημμένα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» για την ανάδειξη 
μειοδότη προμηθευτή αγοράς Άρτου από το ελεύθερο εμπόριο για κάλυψη των  
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αναγκών του προσωπικού του 583 Μ/Π ΤΠ και Λ.Α.Φ. Κόνιτσας και για χρονικό 
διάσημα ενός (01) Έτους.    
  
           2. Εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο κόστος αγοράς Άρτου  (15.000,00€), 
κριτήριο ανάθεσης σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό  
% στις τιμές του Άρτου που θα εξάγονται από το ημερήσιο δελτίο τιμών της 
Διεύθυνσης Εμπορίου της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων.       
            
 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13 Δεκ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00 στο χώρο της ΛΑΦ Κόνιτσας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
 
 4. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού όπως στα παραρτήματα 
«Α» και «Β» καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
διαγωνιζόμενων.     
 

 5.  Η παρούσα διακήρυξη όπως δημοσιευθεί, στον ιστότοπο «Διαύγεια» 
και «Κ.Η.Μ.ΔΗΣ».  
 

    6. Τα Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, 
παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίησή της. 
  
 7.   Κατάθεση φακέλου συμμετοχής για τον διαγωνισμό, στο 583 Μ/Π 
ΤΠ/4ο Γραφείο έως 11 Δεκ 18 και ώρα 10:00 ημέρα Τρίτη για τους 
επιθυμούντες να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή άλλο μέσο το φάκελο, 
έγκαιρη αποστολή και παραλαβή η προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
     
 8.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατάθεση 
δείγματος δεν απαιτείται. 
   
 9. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο 583 Μ/Π ΤΠ/4ο Γραφείο στο τηλέφωνο: 26550-22205 (Εσωτ.: 
6293) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.    
  
          10.  Χειριστής θέματος : Ανθλγός  (ΠΖ)  Βλάχος Ευθύμιος  Τηλ.26550 22205 
(εσωτ. 6293). 
  

  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί Όροι Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την  

Προμήθεια Άρτου 
«Β» Ειδικοί Όροι Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Άρτου 
«Γ»   Σχέδιο Σύμβασης  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
8 Μ/Π ΤΑΞ/4ο ΕΓ  
583 Μ/Π ΤΠ/4Ο ΓΡ 
Σ.Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΛΑΦ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
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                   583 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
                                                                                       ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
         4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
         29 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ  
Φ.611/28/5295/Σ.898  
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 1. Στο διαγωνισμό που θα διενεργηθεί (13 12:00 Δεκ 18) δικαιούνται 
συμμετοχής εφόσον δεν αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων της Ιεραρχίας των ΕΔ ή 
από άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές, οι παρακάτω: 
 
  α. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν στο εσωτερικό της χώρας 
επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, κατά το τρέχον έτος. Στην 
περίπτωση ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές ευθύνονται με ενοχή σε ολόκληρο. 
 
  β. Οι συνεταιρισμοί που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας. 
 
  γ. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών και νομικών 
προσώπων. 
 
  δ. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών 
προσώπων. 
 
 2. Όσα εκ των ειδών παράγονται σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες αυτές θα 
πρέπει να διαθέτουν τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα. Οι ανωτέρω 
βιομηχανίες – βιοτεχνίες 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 για τα προϊόντα της κατηγορίας Ε.  
 
  γ. Άδεια διάθεσης λυμάτων, 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,  
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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 τον ΕΦΕΤ, ή 
άλλη αρμόδια κρατική αρχή ή ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το 
ΕΣΥΔ ή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. [Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, όπως άλλωστε 
και όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες παρασκευάζουν, μεταποιούν, 
αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν, διαθέτουν τρόφιμα 
υποχρεούνται να πραγματοποιούν τα ανωτέρω με υγιεινό τρόπο. Δια τούτο oι 
επιχειρήσεις παρασκευής ή/και διακίνησης ειδών κυλικείου πρέπει να έχουν 
εγκαταστήσει και να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων 
σημείων ελέγχου (ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 ή κατά το 
πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης]. 
 
  ε. Τα δικαιολογητικά των εδαφίων β και δ της 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 η επιχείρηση κριθεί ακατάλληλη δε θα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
 
 3. Όσοι από τους παραπάνω συμμετέχουν, πρέπει να προσκομίσουν την 
ημέρα που από την προκήρυξη καθορίζεται μαζί με την προσφορά τους τα εξής: 
 
  α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας της Ελλάδος ή του 
Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία πρέπει να είναι δίμηνης χρονικής 
ισχύος πέραν του χρόνου λήξης της προσφοράς, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
στους ειδικούς όρους του παρόντος διαγωνισμού. 
 
  β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 
(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
 
   (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού.  
 
   (2) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους για τον παρόντα διαγωνισμό: 
 
      (α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 1 του άρθρου 43 του π. 
Διατάγματος  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα του αγορανομικού κώδικα,  
σχετικό  με  την άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  ή για κάποιο  
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από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
 
              (β)  Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, (περίπτωση 2 του εδαφίου α’ της παρ.2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/07) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 
 
        (γ)  Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. 
 
       (δ)   Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (θα αναγράφεται 
το συγκεκριμένο Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι) ή ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α (1) της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 
 
        (ε)  (Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) Δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
      (στ)  Διαθέτουν άδεια ή άδειες (εάν απαιτούνται περισσότερες από 
μία) λειτουργίας της επιχείρησης με την οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
 
       (ζ)  Έλαβαν γνώση της παρ. 12 του άρθρου 66 Ν.Δ 1400/73, ότι δε 
θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους εφέδρους 
Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 5ετία από την αποστρατεία τους. 
 
       (η) Έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης 
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 
852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης.  
 
      (θ)  Διαθέτουν άδεια διάθεσης λυμάτων, 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 
τους. Επίσης ότι διαθέτουν 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, ότι διαθέτουν βεβαίωση για το λόγο αυτό από τις αρμόδιες κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΣ αυτών). 
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       (ι)  Διαθέτουν άδεια καταλληλότητας από αρμόδια Υγειονομική 
Υπηρεσία της οικίας Περιφέρειας  για το όχημα ή τα οχήματα μεταφοράς των 
ειδών (εάν απαιτείται). 
 
   (3)     Να δηλώνεται η διεύθυνση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από 
όπου θα γίνεται η διακίνηση των προϊόντων. Επίσης ότι δέχονται τον έλεγχο των 
εγκαταστάσεων από την αρμόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.  
 
   (4)    Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών της παραγράφου 6 του παρόντος 
άρθρου καθώς και ότι για τυχόν αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης θα προβούν σε ενημέρωση του 583 Μ/Π ΤΠ ένα μήνα πριν (Στην 
περίπτωση κατά την οποία η νέα βιοτεχνία ή το νέο εργαστήριο κριθούν μη 
αποδεκτά από την Υγειονομική Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις προβλεπόμενες από τους όρους του 
διαγωνισμού συνέπειες (άρθρο 9 των γενικών όρων). 
 
  γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 
(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να 
αναγράφεται ότι: 
 
   (1) Δεν αποκλείσθηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή 
ΝΠΔΔ  γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του, 
 
   (2) Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, 
κ.λ.π.) που κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 
 
          (3) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής . 
 
          (4) Αποδέχονται τα καθοριζόμενα στις συνημμένες 
προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 / 
Έκδοση 7η / 2007). 
 
   (5) "Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της 
διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς 
και τις διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς". 
 
  δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 
(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον 
παρασκευαστή του τελικού προϊόντος (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 
προσφέρων) στην οποία να αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι του 
προσφέροντα, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης των ειδών σ’ αυτόν. 
 
 



 

. / . 
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  ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 
(Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον 
παρασκευαστή του τελικού προϊόντος (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 
προσφέρων) στην οποία: 
 
   (1) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους για τον παρόντα διαγωνισμό: 
 
    (α) Διαθέτει άδεια ή άδειες (εάν απαιτούνται περισσότερες 
από μία) λειτουργίας της επιχείρησης  
 
                 (β) Έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ανάλυσης 
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 
852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, 
ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης.  
 
                 (γ) Διαθέτει άδεια διάθεσης λυμάτων, 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 
τους. Επίσης ότι διαθέτουν 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, ότι διαθέτουν βεβαίωση για το λόγο αυτό από τις αρμόδιες κατά τόπους 
Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΣ αυτών). 
 
              (2) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών της παραγράφου  6 
του παρόντος άρθρου. 
 
 4. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν αναφέρουν κάποιο από 
τα αναφερόμενα των εδαφίων β, γ, δ και ε (κατά περίπτωση) της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
 5. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά 
ή αλλοδαπά απαιτείται επιπλέον: 
 
  α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου 
Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
 
   (1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας  
 
   (2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
 
   (3) Πρόσφατο κωδικοποιημένο, καταστατικό, θεωρημένο από 
την αρμόδια αρχή. 
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   (4) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν 
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
 

   (5) Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την 
προσφορά.  
 

  β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής 
εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.)  
 
   (1) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 
συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
 
   (2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 
αρμόδια αρχή. 
 
  γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
 
   (1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τις 
ανωτέρω υποπαραγράφους 5α ή 5β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και 
το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 
ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
 
   (2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
 
 6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων ή οι 
προσφέροντες στο όνομα των οποίων πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν –ούς, οφείλει –ουν να υποβάλει –ουν, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα εξής κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία θα 
αποσφραγίζονται και θα ελέγχονται σε καθοριζόμενη ημερομηνία και τόπο και 
στην οποία θα δύναται να παραβρεθούν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό: 
  
  α. Οι Έλληνες Πολίτες: 
  
     (1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 



 

. / . 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από  
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αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
   (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το  
οποίο να προκύπτει ότι, δεν έχουν 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 τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα  
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
   (3)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση 
πτώχευσης, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση 
πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
   (4) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
 
   (5) Βεβαίωση ασφαλιστικής (κοινωνικής ασφάλισης) ενημε-
ρότητας. 
 
   (6) Άδεια λειτουργίας στο όνομα του φυσικού ή νομικού 
προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 καθώς και αριθμό εγκρίσεως εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα 
δεόντως επικυρωμένα από επίσημη κρατική αρχή). Τονίζεται ότι σε περίπτωση 
που η λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί παραπάνω από μία άδειες, να 
προσκομίζονται όλες. 
 
   (7) Άδεια διάθεσης λυμάτων, 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). 
 
   (8) Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από τον ΕΦΕΤ ή 
άλλη αρμόδια κρατική αρχή ή ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το 
ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 



22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητα της 
επιχείρησης. 
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   (9) Εκδοθέντα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών του οχήματος ή των 
οχημάτων  
 
μεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των 
οχημάτων για τη χρήση που προορίζονται (εάν απαιτείται). 
 
  β.  Αλλοδαποί: 
 
   (1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 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 τους δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
 
   (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν υφίσταται η περίπτωση (3) του εδαφίου α της παραγράφου 6 του παρόντος 
άρθρου. 
 
   (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης 
τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
διεπαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργεια του διαγωνισμού και 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
   (5) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (4), (5), (6) και (7) του 
εδαφίου α της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου 
 
  γ.    Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
   (1) Τα δικαιολογητικά των εδαφίων α και β της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, εκτός των περιπτώσεων 6α (2), (3). 
 
   (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 
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   (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να 
προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο  
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και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε), απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν  
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρ.6 του παρόντος άρθρου. 
 
   (4) Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1ια και 7β.12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 
  δ. Οι Συνεταιρισμοί: 
 
   Τα δικαιολογητικά (3), (4), (5), (6), (7) (8) και (9) της παραγράφου 
6α και επιπλέον: 
 
   (1)  Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 
 
   (2)  Αντίγραφο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνεταιρισμού, σχετικά με τον ορισμό του εκπροσώπου, για τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό. 
 
   (3)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 
 
  ε. Οι Ενώσεις Προμηθευτών: 
 
   Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6α για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση 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. 
 
  στ. Οι Παρασκευαστές του Τελικού Προϊόντος (Εφόσον δεν Είναι  
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                            οι ίδιοι Προσφέροντες) 
 
                            Τα δικαιολογητικά (6), (7) και (8) της παραγράφου 6α, τα οποία 
προσκομίζονται από τον προσφέροντα. 
 
 7. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
 
 8. Θα γίνει έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας, όλων των προσερχομένων 
για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. 
 
 9. Για τους αλλοδαπούς κατοίκους Ελλάδας απαιτείται επιπλέον 
αντίγραφο της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος τους, που τους χορηγήθηκε 
από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές. 
 
 
          10. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από επιχείρηση που δεν 
παρασκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν  απαιτείται η υποβολή και των 
αντιστοίχων δηλώσεων και δικαιολογητικών του παρασκευαστή, κατά 
περίπτωση, που αναγράφονται στις παραγράφους 3δ, 3ε και 6στ του 
παρόντος άρθρου. 
 
 11. Παράλειψη προσκόμισης κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά σε 
κάθε μια από τις διαδικασίες (κατάθεση προσφοράς, κατάθεση δικαιολογητικών), 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
 
             12. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι 
και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 15 παρ.2 περ. α’ του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) 
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι 
μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 
15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης 
της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται 
εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Διεύθυνση για τη λήψη 
εγγράφων διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από 08:00 έως 14:00 583 Μ/Π ΤΠ, Κόνιτσα, Τ.Κ. 44100, Τηλέφωνα, Εσωτερικό: 
6293 (υπεύθυνος χειριστής: Ανθλγός (ΠΖ) Βλάχος Ευθύμιος). 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 
 1. Οι προσφορές και τα απαιτούμενα από το Άρθρο 1 παράγραφο 3 και 
6 (κατά περίπτωση) δικαιολογητικά γραμμένες στα Ελληνικά και 
υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές ή τους νόμιμους πληρεξουσίους τους,  
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κατατίθενται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έγκαιρα και μέχρι  
11 Δεκ 18) και 10:00 , μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται 
η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και το αντικείμενο του διαγωνισμού (Υπόδειγμα προσφοράς 
όπως  στην  Προσθήκη  ‘’1’’).  Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται  
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 
 
 2. Είναι δυνατή η αποστολή προσφορών και ταχυδρομικά στο 583 Μ/Π 
ΤΠ/4ο Γραφείο (Κόνιτσα, Τ.Κ. 44100) με τις ίδιες ενδείξεις στο φάκελο, αρκεί να 
φθάσει στην επιτροπή έγκαιρα, δηλαδή πριν από την ημερομηνία και ώρα που 
καθορίζεται στην προκήρυξη. 
 
 3. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης επί των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και οπωσδήποτε μέχρι 120 ημέρες από τη 
διενέργεια αυτού, εκτός αν παραταθούν μεταγενέστερα από τους προμηθευτές για 
χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 4. Οι έγγραφες προσφορές πρέπει: 
 
  α. Να μη φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και 
οτιδήποτε άλλο που μπορεί να θέσει σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα 
του προμηθευτή. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που είναι υπεύθυνη 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
 
  β. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές, σε ΕΥΡΩ καθαρά, 
ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνονται τυχόν 
κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 
 
  γ. Να αναγράφουν, ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση του 
καταστήματος, το τηλέφωνο και τα στοιχεία της επιχείρησης. 
 
  δ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
 
 5.  Οι κρατήσεις και τα έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή καθορίζονται 
στους ειδικούς όρους συμφωνιών. 
 
 6. Προσφορά με όρο για καλύτερη τιμή με την αίρεση της επίσπευσης της 



κατακύρωσης του διαγωνισμού, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Τυχόν όρος στην 
προσφορά για αναπροσαρμογή τιμών δε γίνεται δεκτός και η προσφορά 
απορρίπτεται. 
 
 7. Προσφορές που θα ληφθούν από την επιτροπή μετά την αποσφράγιση 
των άλλων προσφορών, δε θα λαμβάνονται υπόψη έστω και αν ταχυδρομήθηκαν  
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έγκαιρα. 
 
 8. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ή σύστασης 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με κατάθεση μετρητών 
ή τίτλων. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες δε γίνονται δεκτές. Το ύψος της 
εγγύησης καθορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 
 
 9. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον δύο μήνες μετά τη λήξη της προσφοράς, και επιστρέφεται στον 
προμηθευτή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον αναδειχθέντα μειοδότη 
ή μειοδότες επιστρέφεται μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 11. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
   α.  Η λέξη «Προσφορά». 
 
  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια. 
 
  γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 
  δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. Υποδείγματα όπως στην Προσθήκη ‘’1’’. 
 
 12. Ο προσφέρων, εφόσον παρασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει 
να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
 13. Όταν οι προσφέροντες δεν θα παρασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, 
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα παρασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 
και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
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επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς το 583 Μ/Π ΤΠ/4ο Γρ, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 
η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση  
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κατακύρωσης των ειδών σ’ αυτόν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι 
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 
 14.  Οι συμμετέχοντες να δηλώσουν εγγράφως επι ποινή ακύρωσης 
της προσφοράς τους, ότι δέχονται την επιθεώρηση της επιχείρησης που 
παράγει το είδος που εμπορεύονται για λογαριασμό τους, από επιτροπή 
του Στρατού (τμήμα 4 και 5 του ΣΚ 422-10), καθώς και στη συνέχεια 
παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος, εφόσον αναδειχθούν 
προμηθευτές.  
 
 15. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την 
ένσταση του άρθρου 11 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
 16. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 
 Προκαταβολή για τα προϊόντα που πρόκειται να παραδώσει ο 
προμηθευτής, δε δίδεται. 
 



ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
 1. Την ορισθείσα από την διακήρυξη ημέρα και ώρα (11 Δεκ 18 ώρα 
10:00), σε δημόσια συνεδρίαση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
αποσφραγίζει κατά σειρά λήψης τους φακέλους των συμμετεχόντων (Προσφορές 
που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο 583 Μ/Π ΤΠ/4ο Γρ για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες). 
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 2. Η αποσφράγιση των φακέλων πραγματοποιείται με την παρακάτω 
διαδικασία: 
 
  α. Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το ανωτέρω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
κατά φύλλο. 
 
  β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, τοποθετούμενοι 
σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος: 
 
   (1) Σφραγίζεται επίσης και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. 
 
   (2) Παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειμένου αποσφραγισθεί την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση (13 Δεκ 18 
ώρα 1200). 
 
 3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το ως άνω όργανο 
προβαίνει στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές και των δικαιολογητικών 
που αυτοί υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 
 4. Μετά την προαναφερθείσα διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του 
διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά 
στοιχεία των προσφορών, παραδίδονται στο 4ο Γραφείο του 583 Μ/Π ΤΠ με 
απόδειξη. Για τυχόν πρόωρα και εκ παραδρομής αποσφραγισθείσες προσφορές 
συντάσσεται, από την επιτροπή, ειδικό αιτιολογημένο πρακτικό και εκφωνούνται 
πρώτες. 
 
 5. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και πριν την αποσφράγιση 
των οικονομικών, η Στρατιωτική Υπηρεσία προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
  α.   Εξετάζει με αρμόδια επιτροπή τις εγκαταστάσεις μόνο όσων εκ των 
διαγωνιζομένων έχουν προσκομίσει πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συμμετοχής, 
με επιτόπιες επισκέψεις, για τη διαπίστωση των πραγματικών δυνατοτήτων 
παραγωγής, την εξέταση των Πρώτων και Βοηθητικών Υλών, καθώς και την 
υγειονομική καταλληλότητα στο χώρο των Αποθηκών και των Οχημάτων 
μεταφοράς των ειδών. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση με τις διαπιστώσεις και τη 
σχετική βαθμολογία σύμφωνα με το Στρατιωτικό Κανονισμό 410-1 (422-10) 
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  β. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης έχουν ήδη 
ελεγχθεί λαμβάνει από το αρμόδιο γραφείο τη σχετική έκθεση. 
 
 6. Τα αποτελέσματα των ελέγχων δίδονται στην επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού η οποία, αφού λάβει υπόψιν τις εκθέσεις επιθεωρήσεως των 
Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – αντιπροσώπων, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 
 
  α. Αποσφραγίζει τις Οικονομικές Προσφορές, την ημερομηνία και 
ώρα που καθορίζεται στην διακήρυξη (13 Δεκ 18 ώρα 12:00), 
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  β. Κατά την παραπάνω ημερομηνία, η επιτροπή προβαίνει σε: 
 
   (1) Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, μόνο εκείνων 
των προμηθευτών που έχουν κριθεί ως ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ, παρουσία των 
προμηθευτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. 
   (2) Απλή ανάγνωση των προσφορών αυτών και καταχώρησή 
τους στο σχετικό πρακτικό, μονογράφοντας όλα τα φύλλα των προσφορών. 
 
 7. Διευκρινίζεται ότι οι οικονομικές προσφορές όσων έχουν απορριφθεί 
βάσει δικαιολογητικών ή από την βαθμολογία κάτω των 650 μονάδων, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προμηθευτές. 
  
 8. Προσφορά που δεν πληρεί τους όρους του διαγωνισμού και δε 
συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται.  
 
 9. Οι προσφορές που περιέχουν, κατά τη γνώμη της επιτροπής, 
επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους των συμφωνιών, θεωρούνται 
σύμφωνες προς αυτούς. 
 
 10. Όταν οι προσφορές είναι ισότιμες, δηλαδή όταν προσφέρεται η ίδια 
τιμή, τότε κατά την κρίση της επιτροπής ο διαγωνισμός συνεχίζεται μεταξύ των 
ισοτιμούντων, στο συγκεκριμένο μόνο είδος, με διαπραγμάτευση της τιμής πάνω 
στο ίδιο πρακτικό και αμέσως μόλις καταχωρηθούν όλες οι έγγραφες προσφορές 
πάνω στο πρακτικό ή κατακυρώνεται μεταξύ των ισοτιμούντων εξίσου. Σε 
περίπτωση που και μετά τη διαπραγμάτευση εξακολουθούν να υπάρχουν ισότιμες 
προσφορές ακολουθεί κλήρωση που γίνεται δημόσια. 
 
 11.  Μετά το πέρας του διαγωνισμού η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει: 
 
  α. Στην αξιολόγηση των προσφορών. 
 
  β. Στη σύνταξη ανάλογης εισηγητικής έκθεσης, με την οποία 
προτείνει την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού. 
 
   γ.  Στην υποβολή της εισηγητικής έκθεσης στο 583 Μ/Π ΤΠ/4ο Γρ, για 
τις περαιτέρω ενέργειες. 
 



ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 
 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. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
 1. Αν ο -οι προμηθευτής –ές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του 
παρόντος αποκλείεται με τις συνέπειες του άρθρου 9 του παρόντος η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, εφόσον αυτή 
κρίνεται συμφέρουσα από το 583 Μ/Π ΤΠ. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή, εφόσον αυτή κρίνεται συμφέρουσα από το 583 
Μ/Π ΤΠ και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, 
ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
 2. Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού μετά και τον έλεγχο των 
απαιτουμένων δικαιολογητικών θα γίνει από το 583 Μ/Π ΤΠ, η οποία κρίνει και 
αποφασίζει για την κατακύρωση ή όχι της προμήθειας σε έναν ή περισσότερους 
προμηθευτές. 
 
 3. Ο - οι προμηθευτής-τές υποχρεούνται να αναμένουν την κοινοποίηση 
της απόφασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από την 
ημερομηνία αυτή μπορούν να ζητήσουν έγγραφα να απαλλαγούν από κάθε 
υποχρέωση και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 
 
 4. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής διαταγής καθώς και όλων των 
εγγράφων προς τον ή τους αναδειχθέντες μειοδότες, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, 
εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά τοιχοκολληθούν  
στο 583 Μ/Π ΤΠ (ΛΑΦ Κόνιτσας) ή στη διεύθυνση που έδωσαν οι προμηθευτές 
κατά  το διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Ο μειοδότης, στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η προμήθεια 
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υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής του, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να παραλάβει την 
εγγύηση συμμετοχής και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (σχέδιο της οποίας 
επισυνάπτεται στους παρόντες όρους). 
 
 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, επιστρέφεται μέσα σε 30 ημέρες από την 
εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή. 
 
 3. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς μειοδότης δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει έγκαιρα την εγγυοδοσία καλής 
εκτέλεσης  της σύβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
 1. Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει ψευδή 
ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος καταπίπτει υπέρ του ΜΤΣ η 
εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό. 

 
 2. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του προμηθευτή οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύμβασης η Υπηρεσία επιβάλλει κατά τη 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 40ημέρου 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 40ημέρου 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 ΜΤΣ. 
 
 3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας για ζημιά που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του 
προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ενώ του έχει 
επιβληθεί και το 2ο πρόστιμο, με διαταγή του 583 Μ/Π ΤΠ, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Μ.Τ.Σ. 



 
 5. Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου ο εργοδότης (583 Μ/Π ΤΠ) 
μπορεί να αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή σε 
άλλον προμηθευτή, είτε με διαγωνισμό, είτε χωρίς διαγωνισμό κατά την κρίση του.  
Η επιπλέον διαφορά τιμής βαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστημα που 
μεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξης του σαν έκπτωτο μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της σύμβασης. 
 
 6. Μέχρι ανάδειξης νέου προμηθευτή η Υπηρεσία μπορεί, να 
προμηθεύεται προϊόντα της ίδιας ποιότητας από το ελεύθερο εμπόριο, η δε 
διαφορά τιμής να επιβαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή. 
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 7. 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. 
 
 8.  Ένσταση στην επιβολή κύρωσης μπορεί να υποβληθεί εντός 30ημερών 
από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης 
του 628 Μ/Π ΤΠ.  
 
 9. 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). 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη μέσα στον 
συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 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 προμηθευτή. 
 
  β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή κατάστημα του προμηθευτή. 
 
  γ. Πλημμύρα 
 
  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 (EMBARGO). 
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 2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται έγγραφα στην 
Υπηρεσία από τον προμηθευτή και να βεβαιώνονται από τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (αρμόδιας αρχής) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε 
αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται 
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την  
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ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 1, και 7 του παρόντος. 
 
 2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την 
διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του 583 Μ/Π ΤΠ, ως εξής: 
 
  α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το 583 Μ/Π ΤΠ και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού. 
 
  β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον 
διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 
διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία 
ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο του 583 Μ/Π ΤΠ και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της 
συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
 
  γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως 
της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 
ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 
εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του 583 Μ/Π ΤΠ και εκδίδει την σχετική 
απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  
 



  δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του 
άρθρου 1 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
όργανο του 583 Μ/Π ΤΠ και εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
 

 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός 
από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
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 4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους 
ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 
σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 
 

 5. Ο προμηθευτής, μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από το 583 Μ/Π ΤΠ. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το 583 Μ/Π ΤΠ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 
άλλη οιασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή. 
 

 6.  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”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του 
παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 
35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ 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  
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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. Ο παρών διαγωνισμός και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της 
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του  Προεδρικού Διατάγματος 118/07 
(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). 
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  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Υποδείγματα Εξωτερικής Όψης Φακέλου Κύριας Προσφοράς, Υποφακέλων 
Δικαιολογητικών, Οικονομικής Προσφοράς και Εντύπου Έγγραφης 
Σφραγισμένης Οικονομικής Προσφοράς Ανοιχτού Διαγωνισμού   
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 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 4ο Γραφείο 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ 

29 Οκτ 18 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Α.Ε. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100                                             
                                                                     ΠΡΟΣ : 
                                                                 Την Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού 
                                              του 583 Μ/Π ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 
                                                   Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  …………../2018 
                                                        Ημερομηνία Διεξαγωγής :   …………………….. 
 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100                                                               
                                                                          ΠΡΟΣ : 
                                                             Την Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού 
                                                     του 583 Μ/Π ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 
                                                          Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  ……../2018     
             Ημερομηνία Διεξαγωγής : …………………….. 

 



 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48100                                           
          ΠΡΟΣ : 
                                                          Την Επιτροπή Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού 

                                                  του 583 Μ/Π ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 
                                                        Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού  ………../2018 

                                     Ημερομηνία Διεξαγωγής :   …………………….. 

 



 

./. 

 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ………………………………….  
 
 Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ...................... 
(Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθμός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα 
Εταιρείας) σας γνωρίζω τα παρακάτω: 
 
 β. Προσφέρω κατά είδος τις τιμές που αναγράφονται δίπλα στο κάθε 
ένα είδος όπως παρακάτω: 

 
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
                                                            Κόνιτσα, …………2018 

 
 -Ο- 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
 

Υπογραφή και  

τίθεται σφραγίδα της εταιρείας 
      
 

   Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 
         Ακριβές Αντίγραφο             Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

       
  
  

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   
             Αξκός 4ου Γρ.  
 
 

 

 

 

 



 
 583 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ 

 
   ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΤΟΥ 

 
1.    Ο αγοραστής υποχρεούται να ειδοποιεί καθημερινά τον εργολάβο για 

το σύνολο των μερίδων άρτου και αρτιδίων που πρέπει να παραληφθούν την 
επόμενη ημέρα. 
 

2.  Η παράδοση του άρτου στις Μονάδες θα γίνεται με φροντίδα του 
εργολάβου και μεταφορικά μέσα αυτού από 07:30-08:30 ώρας καθημερινά. 

 
3.  Η παραλαβή του άρτου θα γίνεται κατόπιν ζυγίσεως επί πλάστιγγος η 

οποία θα ελεγχθεί για την ακρίβειά της από αρμόδια αγορανομική αρχή. 
 
4.  Σε περίπτωση ελλειμματικής ποσότητας άρτου η διαφορά 

συμπληρώνεται με μέριμνα και δαπάνη του εργολάβου που θα παρασκευάσει για 
οποιοδήποτε λόγο το σύνολο των μερίδων άρτου που έχει ειδοποιηθεί οι επί 
έλλατον μερίδες της αυτής ποιότητας αγοράζονται εκ του ελευθέρου εμπορίου, και 
η επί πλέον αξία βαρύνει τον εργολάβο .Το ανωτέρω ποσό κρατείται από το 
χρηματικό ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο εργολάβος. 

 
   ΑΡΘΡΟ 2ο  
  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

        1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται όπως παρακάτω : 
 
                        α.  Για κάθε παράδοση, ο προμηθευτής θα εκδίδει δελτίο 
αποστολής στο όνομα της Μονάδος , στο τέλος του μήνα θα εκδίδει Τιμολόγιο επί 
Πιστώσει  στο όνομα της Μονάδος.  
 
                        β.   Η Μονάδα θα αποδίδει το τιμολόγιο μαζί με τα δελτία 
αποστολής στο Σ.Π Ιωαννίνων και θα παραλαμβάνουν μία διατακτική για τη 
λογιστική τους τακτοποίηση. 

 
                        γ.  Ο προμηθευτής, στο τέλος του μήνα και κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με το Λογιστήριο του Σ.Π Ιωαννίνων, θα καθορίζει την ημερομηνία 
πληρωμής του. 
           
                        δ.   Ο Προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή στην 
ακόλουθη κράτηση:  4% Φόρος Εισοδήματος 

 



 

 

./. 

                         ε. Δικαιολογητικά πληρωμής θα αποτελούν το εκδιδόμενο  
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τιμολόγιο του προμηθευτή που θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες 
ποσότητες στη Μονάδα (σύμφωνα με τα εκδιδόμενα δελτία αποστολής). 
 
           2.     Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστεί στο ΣΠ 
Ιωαννίνων φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα 
ανανεώνονται 10 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος τους. 
            
                                       ΑΡΘΡΟ 3ο  

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΡΤΟΥ (ΒΑΡΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ) 
 

1.  Ο άρτος θα ψήνεται μέσα σε φόρμες και θα είναι τύπου φραντζόλας 
βάρους 500 γραμμαρίων κατά μερίδα .Ο άρτος που παρασκευάζεται πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας, και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
α. Το βάρος της μερίδας νωπού άρτου σχήματος φραντζόλας να 

είναι 500 γραμμάρια μετά από 12 ώρες αφ’ ότου βγει από το φούρνο. 
 
β. Να δίδει υπόκωφο ήχο όταν κτυπηθεί με τα δάκτυλα στην κάτω 

επιφάνεια. 
γ. Να έχει χρώμα κίτρινο – κόκκινο σ’ όλη την επιφάνειά του.   
 
δ. Μισή ώρα μετά το ξεφούρνισμα ο καλά ψημένος άρτος 

διακρίνεται από τις παρακάτω ιδιότητες: 
 

(1) Από την πίεση όλου του άρτου από πάνω προς τα κάτω, 
ήτοι με ελαφριά και συνεχή πίεση ο καλής ποιότητας άρτος συστέλλεται και 
διαστέλλεται αμέσως μετά την πίεση .Ο κακής ποιότητας άρτος καμιά συστολή ή 
διαστολή δέχεται. 

 
(2) Όταν κοπεί με μαχαίρι σε κομμάτια και το πιέσουμε όπως 

παραπάνω πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια φαινόμενα ελαστικότητας. 
 
(3) Εξεταζόμενος στην ψίχα με τα δάκτυλα πρέπει να την 

αισθανόμαστε στεγνή και να προσκολλάται στα άκρα των δακτύλων κατά την  
ελαφρά πίεση της ψίχας με τα δάκτυλα .Κατά την ελαφρά 

πίεση της ψίχας με τα δάκτυλα πρέπει να επανέρχεται αυτή στην πρότερα 
κατάστασή της. 

 
2.  Η ονομασία «άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη) αποδίδεται σε προϊόν, που 

παρασκευάζεται με ψήσιμο εντός ειδικών κλιβάνων, υπό ορισμένες συνθήκες 
μάζης που συνίσταται από άλευρο σίτου, ύδατος, ζύμης και μικρής ποσότητας 
άλατος. 

 
3.  Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του άρτου 

πρέπει να τηρούν όλους τους όρους και τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων .Τα 
χρησιμοποιούμενα άλευρα να είναι τύπου 70% από εγχώριο σίτο και να πληρούν 
τους όρους του κώδικα τροφίμων (άρθρο 106). 

 



4.  Το νερό που χρησιμοποιείται για την αρτοποίηση πρέπει να είναι 
πόσιμο. 
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5.  Οι αρτοποιοί υποχρεούνται όπως πριν από τη ζύμωση της αρτομάζης 

να κοσκινίζουν επιμελώς τα χρησιμοποιούμενα άλευρα κατά τρόπο ώστε ο 
παρασκευαζόμενος άρτος είναι τελείως απαλλαγμένος οποιονδήποτε ξένων 
σωμάτων, κλωστές, λίθοι, κόκκοι, παράσιτα, έντομα ή άλλα αντικείμενα .Τα 
κόσκινα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι από 
γαλβανισμένο πλέγμα Νο 9, Νο 12, Νο 14, ή  Νο 16. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση λυκίσκου κατά την παρασκευή του άρτου. 

 
6.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση των τεμαχίων του άρτου στον κλίβανο για 

ψήσιμο κατά τέτοιο τρόπο που να προκαλεί μεταξύ αυτών επαφή επιτρεπόμενης 
ανοχής μέχρι ποσοστού 15% επί του αριθμού των άρτων. 

 
7.  Επιτρέπεται η στίλβωση του άρτου δια ψεκασμού με πόσιμο νερό 

απαγορευμένης δια ψηκτρών ή δι’ άλλης μεθόδου επαλείψεως. 
 
8.  Απαγορεύεται απολύτως η κατά την παρασκευή του άρτου 

χρησιμοποίηση αποξηραμένων τεμαχίων άρτου ή αρτομάζης εκτός αυτής της 
προτεραίας. 

 
9.  Το ψήσιμο άρτου πρέπει να είναι κανονικό και ομογενές το δε 

φλόγωμα αυτού (κόρα) ομοιογενές και κανονικό σε ολόκληρη την επιφάνεια. 
 
10. Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος πρέπει να μη είναι ανώτερο 

του 1,5%.Τούτο πρέπει να πληρεί τους όρους του μαγειρικού άλατος. 
 
11. Επιτρέπεται κατά την παρασκευή του άρτου η χρησιμοποίηση μικρών 

ποσοτήτων γλυκάνισου, σησαμιού και μαστίχας. 
 
12. Απαγορεύεται η διάθεση στη κατανάλωση άρτου που έχει υποστεί 

οποιαδήποτε αλλοίωση (μεσεντερικός Βάκιλος, ευρωτίαση, κ.λ.π) 
 
13. Εκτός των επιτρεπομένων προς παρασκευή του άρτου ουσιών, 

απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή ακόμη κάθε άλλης οργανικής ή 
ανόργανης ύλης. 

 
14. Για κάθε προσθήκη στον άρτο αβλανούς ουσίας, που αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ποσότητας αυτού και μη αναφερομένης στο κώδικα τροφίμων και 
ποτών, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εμπορίου, μετά 
τη σύμφωνο γνωμοδότηση Α.Χ.Σ 

 
15. Για τη μεταφορά του άρτου συσκευασμένου ή όχι πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κιβώτια κλειστά από διάφορες επιτρεπόμενες για συσκευασία 
ύλες, αρκεί αυτά να μη επηρεάζουν τον περιεχόμενο άρτο, προδίδοντα οσμή σ’ 
αυτόν και εφόσον πληρούν από απόψεως υγιεινής και προστασίας τούτου τις 
κείμενες διατάξεις. Προκειμένου περί μεταφοράς άρτου δια κλειστών αυτοκινήτων 
δύναται να χρησιμοποιηθούν ειδικά κάνιστρα πληρούνται τους ως άνω όρους 
υγιεινής.  

16. Προκειμένου να εκτελεστεί ποιοτικός έλεγχος του άρτου πρέπει να 
υπάρχουν στο αρτοποιείο τουλάχιστον 10 χιλιόγραμμα άρτου από την κατηγορία 



 

 

./. 

που αντιστοιχεί προς τον τύπο των δια την αρτοποίηση επιτρεπομένων αλεύρων. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το αρτοποιείο διαθέτει από 10 – 80 χιλιόγραμμα  
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άρτου λαμβάνονται 5 άρτου κατ΄ επιλογή. Το ποσό των λαμβανομένων άρτων κατ΄ 
επιλογή αυξάνεται σε 12 εφόσον το αρτοποιείο διαθέτει άρτο άνω των 80 
χιλιόγραμμων. Έκαστος των κατά τα παραπάνω λαμβανομένων άρτων κόπτεται 
δια καθέτου τομής στο μέσον αμφότερα δε τα σχηματισθέντα τεμάχια τίθενται 
παραπλεύρως χωρίς να γίνεται ανάμιξη αυτών. Στη συνέχεια το ήμισυ κάθε άρτου 
πιέζεται μεταξύ των παλαμών ελαφρώς προς διαπίστωση της καλής διογκώσεως, 
παρασκευής και ψήσεως αυτού. Εξετάζονται ταυτόχρονα το χρώμα του 
φλογώματος της ψίχας καθώς και η οσμή και η γεύση του άρτου. Στην περίπτωση 
που ο ελέγχων, μορφώνει τη γνώμη, ότι ο εξετασθείς άρτος παρασκευάσθηκε 
κανονικά, σε ουδεμία περαιτέρω ενέργεια προβαίνει. Στην περίπτωση κατά την 
οποία ο ελέγχων διαπιστώσει οποιαδήποτε αντικανονικότητα στο ψήσιμο ή την 
παρασκευή του άρτου πρέπει να προβαίνει, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο στη 
κανονική δειγματοληψία ως εξής: Εκ των ετέρων ημίσεων των ως άνω 
διαχωρισθέντων δια τομής άρτων, κόπτεται δια μαχαιριδίου τεμάχιο (φέτα) πάχους 
3 – 5 εκατοστών περίπου από κάθε άρτο. Έτσι σχηματίζεται το δείγμα που 
αποτελείται ως είναι φυσικό από τεμάχια τουλάχιστον. Τα τεμάχια αυτά 
τοποθετούνται το ένα επί του άλλου περιτυλίσσονται χωρίς πίεση δια χάρτου 
αδιάβροχου ή λεπτού φύλου από πλαστική ύλη και προσδένεται δια λεπτού 
σχοινιού, στο άκρο του οποίου προσδένεται στη συνέχεια σταθερώς πινακίδα επί 
της οποίας αναγράφονται η αποστέλλουσα αρχή και ο αριθμός του δείγματος, ο 
οποίος είναι ο διαλαμβανόμενος στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

 
17.  Περί της δειγματοληψίας του άρτου συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο 

μαζί με το δείγμα συναποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ. Επί του 
πρωτοκόλλου δειγματοληψίας αναγράφονται: 

 
α. Ο αριθμός του δείγματος. 
β. Ημερομηνία δειγματοληψίας. 
γ. Η κατηγορία του δειγματισθέντος άρτου. 

 
18.  Η δειγματοληψία του άρτου ενεργείται εις απλούν. 
 
19.  Ο κατά τα ανωτέρω ποιοτικός έλεγχος πρέπει να ενεργείται επί άρτου 

που έχει αποκτήσει τη θερμοκρασία περίπου του περιβάλλοντος. 
 
20.    Σε περίπτωση υπονοιών νοθείας των αλεύρων από τα οποία 

παρασκευάσθηκε ο άρτος, διενεργείται δειγματοληψία με σκοπό την χημική 
εξέταση αυτών. 

 
21.    Η ποιοτική εξέταση των λαμβανομένων δειγμάτων άρτου ενεργείται 

από την εντεταλμένη προς τούτο Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορίου ή των 
αρμοδίων Υπηρεσιών του ΓΧΚ. Σε  περίπτωση ποιοτικής εξετάσεως των 
δειγμάτων άρτου παρά των Υπηρεσιών του ΓΧΚ αυτή ενεργείται από δύο 
τουλάχιστο χημικούς, οι οποίοι συνυπογράφουν την γνωμοδότηση περί της 
κανονικότητας ή όχι του δείγματος. 

 
22.  Ο άρτος θεωρείται ως αναλλοίωτο τρόφιμα. 
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23.  Κατά των γνωμοδοτήσεων των εντεταλμένων για την ποιοτική εξέταση 

άρτου, χημικών του Υπουργείου Εμπορίου ή του ΓΧΚ δεν δύναται να ασκηθεί 
έφεση. 

 
24.  Η άλλη χημική εξέταση του άρτου διενεργείται όχι προς εξακρίβωση 

της όλης συστάσεως του άρτου, ή των χρησιμοποιουμένων αλεύρων, αλλά 
αποκλειστικώς και μόνο επί σαφούς ερωτήματος περί της προσθήκης κάποιας 
ουσίας η οποία πρέπει να λαμβάνεται εις διπλούν και να ακολουθείται η περί  
ευαλλοίωτων τροφίμων διαδικασία του άρθρου 20 του κεφ. «Γενικές Διατάξεις» του 
κώδικα τροφίμων και ποτών. 

 
   ΑΡΘΡΟ 4ο  
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΤΟΥ 
 

Άρτος που παρασκευάσθηκε και κρίθηκε υπό του αρμοδίου υγειονομικού 
οργάνου ακατάλληλος προς βρώση, αντικαθίσταται με άλλο κατάλληλο άρτο της 
αυτής ποιότητας με μέριμνα και δαπάνη του εργολάβου. 
 

   ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΑΡΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

1.  Το αρτοποιείο γενικά πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής και 
καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Αγορανομικής Υπηρεσίας. 

 
2.  Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και σκεύη πρέπει να είναι πάντοτε σε καλή 

κατάσταση και καθαρά. 
 
3.  Οι αρτεργάτες πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί και απόλυτα υγιείς και 

να υφίστανται τις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις. 
 
4.  Η Στρατιωτική Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να κάνει έλεγχο με 

Υγειονομικές εξετάσεις. 
 
5. Το αλεύρι πριν της αρτοποίησης πρέπει να κοσκινίζεται. 

 
 
   ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

1.  Σε περίπτωση μετασταθμεύσεως της Μονάδος σε άλλη πόλη η 
σύμβαση δύναται να διακόπτεται κατά την κρίση του αγοραστή δι’ εγγράφου 
ειδοποιήσεως αυτού επιδιδόμενης στον εργολάβο προ 48ώρου. 

 
2.  Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος ουδεμία απαίτηση δύναται να έχει 

έναντι του αγοραστή. 
 
3.  Σε περίπτωση μετασταθμεύσεως και άλλης Μονάδας ή Μονάδων στη 

φρουρά ο εργολάβος υποχρεούται εφόσον επιθυμεί ο αγοραστής στην παραγωγή 
άρτου προς κάλυψη αναγκών των ανωτέρω Μονάδων και υπό τους αυτούς όρους, 



 

 

./. 

εφόσον βάσει της εκ χείρας τους άδειας λειτουργίας του αρτοποιείου έχει τη 
σχετική δυνατότητα παραγωγής. 
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4.  Στην περίπτωση χορηγήσεως κατόπιν εγκριτικής διαταγής της 

προϊστάμενης αρχής διπυρίτου στους άνδρες των Μονάδων ο εργολάβος ουδεμία 
απαίτηση δύναται να έχει για τις ημέρες χορηγήσεως του διπυρίτου. Ο αγοραστής 
υποχρεούται να ειδοποιεί περί του ανωτέρου τον εργολάβο προ 48ώρου. 

 
5.  Ο αγοραστής δύναται να ματαιώσει πρόσκαιρα  ή οριστικά τη σύμβαση 

στις ακόλουθες περιπτώσεις 
 

α. Όταν ο εφοδιασμός σε άρτο των Μονάδων δύναται να 
πραγματοποιηθεί από άλλη Στρατιωτική Μονάδα κατά την κρίση του αγοραστή. 

 
β. Όταν κατόπιν Δγης της προϊσταμένης Αρχής ο αγοραστής 

αναλαμβάνει δ’ ιδίων μέσων την παραγωγή άρτου. 
 
 

   ΑΡΘΡΟ 7ο  
 ΑΛΛΟΙ   ΟΡΟΙ   ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 
«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που 
να καλύπτει το 10% της αξίας της εκτιμώμενης ετήσιας προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α, 
ύψους χιλίων  (1.000 €) ευρώ (σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
πέραν του ενός μειοδότες το ύψος της εγγυητικής επιστολής, θα καθορισθεί 
αναλογικά για κάθε μειοδότη στην κατακυρωτική διαταγή 583 Μ/Π ΤΠ, και το 
συνολικό ύψος, δε θα υπερβαίνει το παραπάνω ποσό). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 1 έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι 
και 6 μήνες με τους ίδιους όρους και την ίδια έκπτωση, κατόπιν συμφωνίας και των 
δύο συμβαλλομένων μερών. 
 
 2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους προμηθευτές (εάν ο διαγωνισμός 
κατακυρωθεί σε πολλούς) δεν αποδέχεται την παράταση, τότε η υπηρεσία εφόσον 
κρίνει ότι η παράταση της σύμβασης είναι συμφέρουσα, έχει το δικαίωμα να 
εγκρίνει την παράταση μόνο για όσους προμηθευτές την αποδέχονται και να 
αναθέσει  την  προμήθεια  των  υπολοίπων  ειδών,  με την ίδια όμως έκπτωση, είτε  
 
 



στους υπόλοιπους μειοδότες του διαγωνισμού, είτε σε τρίτους με απ’ ευθείας 
ανάθεση. 
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  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 «1»  Τεχνικές Προδιαγραφές 
 «2»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως Συμβάσεως 
 



 

 

./. 

 
                  583 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  

                 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
                  4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

                 29 Οκτ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.611/28/5295/Σ.898 
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  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   





 

 

./. 

 

       
  583 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 

  29 Οκτ 18 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ  
Φ.611/28/5295/Σ.898  
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
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  
……………… (αριθμ. διακήρυξης 1/2018) προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων 
της περιοχής Νομού  Ιωαννίνων. 
         

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.         
    

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. 

 
 



Παρατήρηση 
 
Η εγγυητική επιστολή να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. 
 

  

  

  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   
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                                                583 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
                                                                                       ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
         4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
         29 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ  
Φ.611/28/5295/Σ.898  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ………..   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ AΡΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 583 Μ/Π ΤΠ ΚΑΙ ΛΑΦΚ  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
    1. Στην Κόνιτσα σήμερα την……..του μήνα……………του έτους…….ημέρα 
της εβδομάδος……………..στο γραφεία του Διοικητή του 583 Μ/Π ΤΠ, οι 
υπογεγραμμένοι , αφενός  μεν ο Άνχης (ΠΖ) Γιώτης Βασίλειος, Δκτής του 583 Μ/Π 
ΤΠ, που εκπροσωπεί με την ενέργεια αυτή το Ελληνικό Δημόσιο  και αφετέρου ο 
κ……………………….που εκπροσωπεί………………………………..,προμηθευτής, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα διαλαμβανόμενα στους παρακάτω όρους 
της παρούσας Σύμβασης. 
 
         2.  Ο διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε την……………….για την προμήθεια 
άρτου για τις ανάγκες 583 Μ/Π ΤΠ ΛΑΦΚ και  κατακυρώθηκε με την 
Φ…………………………………………………….  
 
 3. Μετά από αυτό ο Άνχης (ΠΖ) Γιώτης Βασίλειος, Δκτής του 583 Μ/Π ΤΠ, 
με την παραπάνω ιδιότητά του, ονομαζόμενος  στο εξής «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει 
στον-ην…………………………………………………………….που θα ονομάζεται  
στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την προμήθεια άρτου για κάλυψη των αναγκών του 
583 Μ/Π ΤΠ και ΛΑΦΚ . 
 
Συναποδέχθηκαν και συμφώνησαν να προμηθεύει τη Μονάδα 583 Μ/Π ΤΠ τα 
υπόψη είδη, με τους παρακάτω όρους: 
 
 

ΟΡΟΣ 1ος 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετησία, αρχόμενη από 01 Ιαν 19 μέχρι 30 
Ιουνίου 19 με τους ίδιους όρους και την ίδια έκπτωση, κατόπιν συμφωνίας και των 
δύο συμβαλλομένων μερών. 
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ΟΡΟΣ 2ος 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
 1. Η Μονάδα θα δίνει τις παραγγελίες στον προμηθευτή 2 – 4 ημέρες πριν 
από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης. Οι ποσότητες θα είναι ανάλογες με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς καμιά εκ των προτέρων δέσμευση. Η εκτέλεση της 
παραγγελίας από τον προμηθευτή θα γίνεται τη συμφωνηθείσα ημέρα. 
 
 2. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των ειδών που θα 
προμηθεύονται και καθορισμού των παραγγελμένων ποσοτήτων και σε καμιά 
περίπτωση ο προμηθευτής δε δικαιούται να προβάλει αξιώσεις, για υποχρεωτική 
διάθεση των προσφερομένων ειδών του. Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η 
μη ικανοποίηση των αναγκών της Μονάδας. 
 
 3. Ο προμηθευτής έχει την αποκλειστικότητα και την υποχρέωση πώλησης 
των κατακυρωμένων ειδών στο όνομά του, στην Μονάδα Φρουράς Φιλιατών, 
όπως και την υποχρέωση να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της στα είδη αυτά. 
Δύναται να καλύψει και ανάγκες της Στρατιωτικής Λέσχης Φιλιατών.  
 
 

ΟΡΟΣ 3ος 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΤΟΥ- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1. Η μεταφορά και παράδοση του άρτου θα γίνεται, στη έδρα της Μονάδος 
(ή στους χώρους ασκήσεων αυτών αν απαιτηθεί) με μέριμνα και μεταφορικά μέσα 
του προμηθευτή, τα οποία θα πληρούν τους όρους υγιεινής. 
 
 2. Η παραγγελία θα δίνεται στον προμηθευτή από τη Μονάδα κατά την 
παραλαβή των προϊόντων για την επομένη εγγράφως υπογεγραμμένη από τον 
σιτιστή και τον Αξιωματικό συσσιτίου ή τηλεφωνικά εκτάκτως αν απαιτηθεί. Όλες οι 
ποσότητες θα ζυγίζονται κατά την παράδοσή τους παρουσία του προμηθευτή ή 
του αντιπροσώπου του και του εκπροσώπου της Μονάδας. Κατά την παράδοση 
του άρτου να αφαιρείται το απόβαρο των συσκευασιών. 
 
 3. Τα είδη, θα μεταφέρονται με κατάλληλο όχημα που θα πληροί τους 
όρους υγιεινής, όπως οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν και το οποίο : 
 
  α. Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση. 
 
  β. Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 
 
  γ. Θα διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια μεταφοράς. 
 
 4. Σε κάθε παράδοση άρτου ο προμηθευτής εκδίδει διπλότυπο δελτίο 
αποστολής, στο όνομα του ΣΠ Ιωαννίνων αναγράφοντας εντός παρενθέσεως τη 
Μονάδα παραλαβής, θεωρημένο από τη ΔΟΥ (1 αντίτυπο δίδεται στη 
παραλαμβάνουσα Μονάδα και 1 παραμένει ως στέλεχος). Τα εκδιδόμενα δελτία  
 



 

./. 
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θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο παραλαβής της Μονάδας (υπογραφή, 
ονοματεπώνυμο).  
 
 5. Το 583 Μ/Π ΤΠ με τα όργανά του, θα ελέγχει τακτικά την ποιότητα των 
άρτου (Αξιωματικός ωνίων-συσσιτίου, Επιτροπή Συσσιτίου), καθώς και τις 
εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα μεταφορικά μέσα του 
προμηθευτή για την τήρηση των προβλεπομένων όρων υγιεινής (Επιτροπή 
Προελέγχου). 
 
        6. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή με εργαστηριακή εξέταση 
του άρτου ή με πρακτική δοκιμή. 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). Εφόσον ο 
προμηθευτής δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος λόγω 
κωλύματος ή αρνήσεως θα διενεργείται δειγματοληψία απουσία του από την 
επιτροπή παραλαβής ή τον κτηνίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το 
οποίο θα υπογράφεται από την επιτροπή, τον Διοικητή ή Υποδιοικητή της 
Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί την δειγματοληψία. 
 
 7. Σε περίπτωση που ποσότητα άρτου κατά τον ποιοτικό έλεγχο θεωρηθεί 
ακατάλληλη ή δεύτερης κατηγορίας, θα αντικαθίσταται αμέσως από τον 
προμηθευτή χωρίς καμιά επιβάρυνση της υπηρεσίας. Επιπλέον το 583 Μ/Π ΤΠ 
τηρεί το δικαίωμα να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 8. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με υπαιτιότητά 
του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα 
ποσότητα άρτου, το 583 Μ/Π ΤΠ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα 
αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο, ή δε διαφορά τιμής θα καταλογίζεται 
στον προμηθευτή. Στην προκειμένη περίπτωση η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να 
επιβάλει επιπλέον και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 

ΟΡΟΣ 4ος 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 Ο άρτος θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση Ελληνικής προέλευσης, 1ης 
κατηγορίας, και να πληροί τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στις συνημμένες προδιαγραφές του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς και τους 
όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Άρτος κακής 
ποιότητας δε θα παραλαμβάνεται. 
 
 

ΟΡΟΣ 5ος 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΚΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
 1. Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα όπως προβλέπεται (τελάρα -
κλούβες - σακούλες κ.λ.π.) και όχι χύμα. Τα είδη συσκευασίας που επιστρέφονται  
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(π.χ τελάρα) θα χρεώνονται από τον προμηθευτή στην παραλαμβάνουσα 
Μονάδα. 
 
 2. Τα κενά συσκευασίας θα συγκεντρώνονται από την Μονάδα και θα 
επιστρέφονται στον προμηθευτή με την επόμενη δοσοληψία. 
 
 3. Σε περίπτωση που η Μονάδα προκαλέσει φθορά πέραν του 
φυσιολογικού ή απολέσει αυτά, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να καταβάλει 
στον προμηθευτή το αντίτιμο αυτών. 
 
 

ΟΡΟΣ 6ος 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 1. Η πληρωμή του προμηθευτή όπως παρακάτω: 
  
  α. Ανά εβδομάδα ο προμηθευτής θα εκδίδει τιμολόγιο επί πιστώσει για 
τον άρτο που προμηθεύτηκε η Μονάδα την εβδομάδα που πέρασε. 
 
  β. Η Μονάδα θα αποδίδει το τιμολόγιο μαζί με τα δελτία αποστολής στο 
ΣΠ Ιωαννίνων και θα παραλαμβάνει μία διατακτική για τη λογιστική της 
τακτοποίηση. 
 
  γ. Ο προμηθευτής, στο τέλος του μήνα και κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με το Λογιστήριο του ΣΠ Ιωαννίνων, θα καθορίζει την ημερομηνία 
πληρωμής του κατά την οποία θα προσκομίζει εξοφλητική απόδειξη για την 
εξόφλησή του. 
 
 2. Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστεί στο ΣΠ Ιωαννίνων 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ημέρες 
πριν τη λήξη ισχύος τους. 
 
 

ΟΡΟΣ 7ος 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ 

 
 1.  Τον προμηθευτή βαρύνουν: 
 
  α. Μεταφορικά - ζυγιστικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των 
προϊόντων στην έδρα της Μονάδος. 
 
  β. Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία 
καθώς και των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
        γ.  Παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94). 
 
 2. Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 



 

./. 
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ΟΡΟΣ 8ος 

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
 1. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του προμηθευτή οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύμβασης η Υπηρεσία επιβάλλει κατά τη 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 40ημέρου 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 40ημέρου 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 ΜΤΣ. 
 
 2.  Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας για ζημιά που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του 
προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 3.  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος ενώ του έχει 
επιβληθεί και το 2ο πρόστιμο, με διαταγή της Μονάδας, η  εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.). 
 
 4.  Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου ο εργοδότης (583 Μ/Π ΤΠ) 
μπορεί να αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή σε 
άλλον προμηθευτή, είτε με διαγωνισμό, είτε με διαπραγμάτευση κατά την κρίση 
του. Η επιπλέον διαφορά τιμής βαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστημα 
που μεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξης του σαν έκπτωτο μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 
 
 5.  Μέχρι ανάδειξης νέου προμηθευτή η Υπηρεσία μπορεί, να προμηθεύεται 
προϊόντα της ίδιας ποιότητας από το ελεύθερο εμπόριο, η δε διαφορά τιμής να 
επιβαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή. 
 
 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 κυρώσεως μπορεί  να  υποβληθεί  εντός  30 
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ημερών  από  την ημερομηνία που ο προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της σχετικής  
απόφασης του 583 Μ/Π ΤΠ. 
 
 8.  Σε περίπτωση που προϊόν (τρόφιμο) χαρακτηρισθεί   επιβλαβές ή 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος 
άρθρου μέχρι και διακοπής της συμβάσεως (προσωρινής ή οριστικής). 
 

ΟΡΟΣ 9ος 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 
 
  1.    Δεν επιβάλλονται  κυρώσεις στον προμηθευτή  εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη μέσα στον 
συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 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 προμηθευτή. 
 
             β.  Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή κατάστημα του προμηθευτή. 
 
        γ.  Πλημμύρα 
 
        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 (EMBARGO). 
 
     2.  Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται έγγραφα στην 
Υπηρεσία από τον προμηθευτή και να βεβαιώνονται από τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (αρμόδιας αρχής) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν. 
 
 

ΟΡΟΣ 10ος 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
               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  
 



 

./. 
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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. 
 

ΟΡΟΣ 11ος 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 1.   Ο μειοδότης κατάθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίστηκε από το 583 Μ/Π ΤΠ όπως παρακάτω: 
 
    α. 1.000,00 € (Χίλια Ευρώ) τραπέζης Ταμείου Παρ/κων και Δανείων 
(Γραφείο Παρ/κών  Ιωαννίνων ) αριθμού……………….. 
   
 
 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης του προμηθευτή. 
 
 

ΟΡΟΣ 12ος 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΤΟΥ (ΒΑΡΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ) 

 
                 1.     Ο  άρτος θα  ψήνεται μέσα  σε φόρμες και θα είναι τύπου 
φραντζόλας βάρους 500  γραμμαρίων κατά μερίδα .Ο άρτος  που παρασκευάζεται 
πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
 α. Το βάρος της μερίδας νωπού άρτου σχήματος φραντζόλας να είναι 500 
γραμμάρια μετά από 12 ώρες αφ’ ότου βγεί από το φούρνο. 
 
 β. Να δίδει υπόκωφο ήχο όταν κτυπηθεί με τα δάκτυλα στην κάτω επιφάνεια. 
 γ. Να έχει χρώμα κίτρινο – κόκκινο σ’ όλη την επιφάνειά του.   
 
 δ. Μισή ώρα μετά το ξεφούρνισμα ο καλά ψημένος άρτος διακρίνεται από τις 
παρακάτω ιδιότητες: 
 
                                  (1)   Από την πίεση όλου του άρτου από πάνω προς τα 
κάτω, ήτοι  με  ελαφριά  και  συνεχή πίεση  ο καλής  ποιότητας  άρτος  συστέλλεται  
και διαστέλλεται αμέσως μετά την πίεση .Ο κακής ποιότητας άρτος καμιά συστολή 
ή διαστολή δέχεται. 
                                   (2)   Όταν κοπεί με μαχαίρι σε κομμάτια και το πιέσουμε 
όπως παραπάνω πρέπει να παρουσιάζει τα ίδια φαινόμενα ελαστικότητας. 
 
                                   (3)  Εξεταζόμενος στην ψίχα με τα δάκτυλα πρέπει να την 
αισθανόμαστε στεγνή και να προσκολλάται στα άκρα των δακτύλων κατά την 
ελαφρά πίεση της ψίχας με τα δάκτυλα .Κατά την ελαφρά πίεση της ψίχας με τα 
δάκτυλα πρέπει να επανέρχεται αυτή στην πρότερα κατάστασή της. 
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            2.    Η ονομασία «άρτος» (χωρίς άλλη ένδειξη) αποδίδεται σε προϊόν, που 
παρασκευάζεται  με  ψήσιμο  εντός  ειδικών κλιβάνων, υπό  ορισμένες   συνθήκες 
μάζης  που  συνίσταται από  άλευρο  σίτου, ύδατος, ζύμης και  μικρής ποσότητας 
άλατος. 
 
           3.     Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του άρτου 
πρέπει να  τηρούν όλους τους  όρους και  τις διατάξεις του  κώδικα τροφίμων .Τα 
χρησιμοποιούμενα άλευρα να είναι τύπου 70% από εγχώριο σίτο και να πληρούν 
τους όρους του κώδικα τροφίμων (άρθρο 106). 
 
             4.   Το  νερό  που  χρησιμοποιείται  για  την  αρτοποίηση  πρέπει  να  είναι 
πόσιμο. 
 
             5.    Οι αρτοποιοί υποχρεούνται όπως πριν από τη ζύμωση της αρτομάζης 
να κοσκινίζουν επιμελώς τα χρησιμοποιούμενα άλευρα κατά τρόπο ώστε ο 
παρασκευαζόμενος άρτος είναι τελείως απαλλαγμένος οποιονδήποτε ξένων 
σωμάτων κλωστές, λίθοι, κόκκοι, παράσιτα, έντομα ή άλλα αντικείμενα .Τα 
κόσκινα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι από 
γαλβανισμένο πλέγμα Νο 9, Νο 12, Νο 14, ή και Νο 16. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση λυκίσκου κατά την παρασκευή του άρτου. 
 
            6.     Απαγορεύεται η τοποθέτηση των τεμαχίων του άρτου στον κλίβανο 
για ψήσιμο κατά τέτοιο τρόπο που να προκαλεί μεταξύ αυτών επαφή 
επιτρεπόμενης ανοχής μέχρι ποσοστού 15% επί του αριθμού των άρτων. 
 
            7.    Επιτρέπεται η στίλβωση του άρτου δια ψεκασμού με πόσιμο νερό 
απαγορευμένης δια ψήκτρων ή δι’ άλλης μεθόδου επαλείψεως. 
 
            8.  Απαγορεύεται απολύτως η κατά την παρασκευή του άρτου 
χρησιμοποίηση αποξηραμένων τεμαχίων άρτου ή αρτομάζης εκτός αυτής της 
προτεραίας. 
 
           9.       Το ψήσιμο άρτου πρέπει να είναι κανονικό και ομογενές το δε 
φλόγωμα αυτού (κόρα) ομοιογενές και κανονικό σε ολόκληρη την επιφάνεια. 
 
          10.    Το ποσοστό του προστιθέμενου άλατος πρέπει να μη είναι ανώτερο 
του 1,5%.Τούτο πρέπει να πληρεί τους όρους του μαγειρικού άλατος. 
 
           11     Επιτρέπεται κατά την παρασκευή του άρτου η χρησιμοποίηση μικρών 
ποσοτήτων γλυκάνισου, σησαμιού και μαστίχας. 
 
           12.   Απαγορεύεται η διάθεση στη κατανάλωση άρτου που έχει υποστεί 
οποιαδήποτε αλλοίωση (μεσεντερικός Βάκιλος, ευρωτίαση, κ.λ.π) 
 
            13.  Εκτός των επιτρεπομένων προς παρασκευή του άρτου ουσιών, 
απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση αλλά και η κατοχή ακόμη κάθε άλλης οργανικής ή 
ανόργανης ύλης. 
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          14.  Για κάθε προσθήκη στον άρτο αβλανούς ουσίας, που αποσκοπεί    στη   
βελτίωση της ποσότητας αυτού και μη αναφερομένης στο κώδικα τροφίμων και 
ποτών, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εμπορίου, μετά 
τη σύμφωνο γνωμοδότηση Α.Χ.Σ 
 
            15.  Για τη μεταφορά του άρτου συσκευασμένου ή όχι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κιβώτια κλειστά από διάφορες επιτρεπόμενες για συσκευασία 
ύλες, αρκεί αυτά να μη επηρεάζουν τον περιεχόμενο άρτο, προδίδοντα οσμή σ’ 
αυτόν και εφόσον πληρούν από απόψεως υγιεινής και προστασίας τούτου τις 
κείμενες διατάξεις. Προκειμένου περί μεταφοράς άρτου δια κλειστών αυτοκινήτων 
δύναται να χρησιμοποιηθούν ειδικά κάνιστρα πληρούντα τους ως άνω όρους 
υγιεινής.  
 
          16. Προκειμένου να εκτελεστεί ποιοτικός έλεγχος του άρτου πρέπει να 
υπάρχουν στο αρτοποιείο τουλάχιστον 10 χιλιόγραμμα άρτου από την κατηγορία 
που αντιστοιχεί προς τον τύπο των δια την αρτοποίηση επιτρεπομένων αλευρών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το αρτοποιείο διαθέτει από 10 – 80 χιλιόγραμμα 
άρτου λαμβάνονται 5 άρτου κατ΄ επιλογή. 
 
                          α.  Το ποσό των λαμβανομένων άρτων κατ΄ επιλογή αυξάνεται σε 
12 εφόσον το αρτοποιείο διαθέτει άρτο άνω των 80 χιλιόγραμμων. 
                           β. Έκαστος των κατά τα παραπάνω λαμβανομένων άρτων 
κόπτεται δια καθέτου τομής στο μέσον αμφότερα δε τα σχηματισθέντα τεμάχια 
τίθενται παραπλεύρων χωρίς να γίνεται ανάμιξη αυτών. 
                            γ. Στη συνέχεια το ήμισυ κάθε άρτου πιέζεται μεταξύ των 
παλαμών ελαφρώς προς διαπίστωση της καλής διογκώσεως, παρασκευής και 
ψήσεως αυτού. 
                            δ. Εξετάζονται ταυτόχρονα το χρώμα του φλογώματος της ψίχας 
καθώς και η οσμή και η γεύση του άρτου. 
                            ε. Στην περίπτωση που ο ελέγχων, μορφώνει τη γνώμη, ότι ο 
εξετασθείς άρτος παρασκευάσθηκε κανονικά, σε ουδεμία περαιτέρω ενέργεια 
προβαίνει. 
                         στ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ελέγχων διαπιστώσει 
οποιαδήποτε αντικανονικότητα στο ψήσιμο ή την παρασκευή του άρτου πρέπει να 
προβαίνει, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο στη κανονική δειγματοληψία ως εξής: Εκ 
των ετέων ημίσεων των ως άνω διαχωρισθέντων δια τομής άρτων, κόπτεται δια 
μαχαιριδίου τεμάχιο (φέτα) πάχους 3 – 5 εκατοστών περίπου από κάθε άρτο. Έτσι 
σχηματίζεται το δείγμα που αποτελείται ως είναι φυσικό από τεμάχια τουλάχιστον. 
                           ζ. Τα τεμάχια αυτά τοποθετούνται το ένα επί του άλλου 
περιτυλίσσονται χωρίς πίεση δια χάρτου αδιάβροχου ή λεπτού φύλου από 
πλαστική ύλη και προσδένεται δια λεπτού σχοινιού, στο άκρο του οποίου 
προσδένεται στη συνέχεια σταθερώς πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται η 
αποστέλλουσα αρχή και ο αριθμός του δείγματος, ο οποίος είναι ο 
διαλαμβανόμενος στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
 
             17.   Περί της δειγματοληψίας του άρτου συντάσσεται πρωτόκολλο το 
οποίο μαζί με το δείγμα συναποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ. Επί 
του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας αναγράφονται: 



 

Γ-10 
 
                         α.  Ο αριθμός του δείγματος. 
                         β.  Ημερομηνία δειγματοληψίας. 
                         γ.  Η κατηγορία του δειγματισθέντος άρτου. 
 
            18.      Η δειγματοληψία του άρτου ενεργείται εις απλούν. 
 
              19.   Ο κατά τα ανωτέρω ποιοτικός έλεγχος πρέπει να ενεργείται επί 
άρτου που έχει αποκτήσει τη θερμοκρασία περίπου του περιβάλλοντος. 
 
             20.   Σε περίπτωση υπονοιών νοθείας των αλεύρων από τα οποία 
παρασκευάσθηκε ο άρτος, διενεργείται δειγματοληψία με σκοπό την χημική 
εξέταση αυτών. 
 
              21.   Η ποιοτική εξέταση των λαμβανομένων δειγμάτων άρτου ενεργείται 
από την εντεταλμένη προς τούτο Επιτροπή του Υπουργείου Εμπορίου ή των 
αρμοδίων Υπηρεσιών του ΓΧΚ. Σε  περίπτωση ποιοτικής εξετάσεως των 
δειγμάτων άρτου παρά των Υπηρεσιών του ΓΧΚ αυτή ενεργείται από δύο 
τουλάχιστο χημικούς, οι οποίοι συνυπογράφουν την γνωμοδότηση περί της 
κανονικότητας ή όχι του δείγματος. 
 
            22.     Ο άρτος θεωρείται ως αναλλοίωτο τρόφιμα. 
 
            23.  Κατά των γνωμοδοτήσεων των εντεταλμένων για την ποιοτική 
εξέταση άρτου, χημικών του Υπουργείου Εμπορίου ή του ΓΧΚ δεν δύναται να 
ασκηθεί έφεση. 
 
             24.   Η άλλη χημική εξέταση του άρτου διενεργείται όχι προς εξακρίβωση 
της όλης συστάσεως του άρτου, ή των χρησιμοποιουμένων αλεύρων, αλλά 
αποκλειστικώς και μόνο επί σαφούς ερωτήματος περί της προσθήκης κάποιας 
ουσίας η οποία πρέπει να λαμβάνεται εις διπλούν και να ακολουθείται η περί  
ευαλλοίωτων τροφίμων διαδικασία του άρθρου 20 του κεφ. «Γενικές Διατάξεις» του 
κώδικα τροφίμων και ποτών. 
 

ΟΡΟΣ 13ος 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΤΟΥ 

 
Άρτος που παρασκευάσθηκε και κρίθηκε υπό του αρμοδίου υγειονομικού οργάνου 
ακατάλληλος προς βρώση, αντικαθίσταται με άλλο κατάλληλο άρτο της αυτής 
ποιότητας με μέριμνα και δαπάνη του εργολάβου. 
 
 
 

ΟΡΟΣ 14ος 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ – ΑΡΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
                1.     Το αρτοποιείο γενικά πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής και 
καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της Αγορανομικής Υπηρεσίας. 
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                2.       Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και σκεύη πρέπει να είναι πάντοτε σε 
καλή κατάσταση και καθαρά. 
 
                3.    Οι αρτεργάτες πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί και απόλυτα υγιείς 
και να υφίστανται τις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις. 
 
                 4.  Η Στρατιωτική Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να κάνει 
έλεγχο με Υγειονομικές εξετάσεις. 
   

       5.       Το αλεύρι πριν της αρτοποίησης πρέπει να κοσκινίζεται. 
    
 

ΟΡΟΣ 15ος 
ΛΟΙΠΑ 

 
           1. Κάθε δοσοληψία των προμηθευτών με τους οπλίτες πωλητές 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Η ευθύνη για οποιαδήποτε ανωμαλία που θα συμβεί με τους 
οπλίτες βαρύνει του προμηθευτές. 
 
           2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης 
οποτεδήποτε, μετά από 10ήμερη 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, 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. 
 
               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.  
 
           3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους 
προβλεπόμενους από την στρατιωτική υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς 
(ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα 
στρατόπεδα.  
 
           4. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος 
(ποινικά και αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη  
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Μονάδα προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του 
εγγράφως ότι: 
 
 
 
       α.  Δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ. εξάρτηση 
από το 583 Μ/Π ΤΠ. 
 
  β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
 
 5. Επιπλέον, σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του 
προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα. 
 
 6. Αποκλείεται στον προμηθευτή η εκχώρηση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του, συνολικά ή μερικά σε οποιοδήποτε τρίτο. 
 
 7. 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. 
 
 8. 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. 
 
 9. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καμιά επίδραση στην ποιότητα, τιμή και στον χρόνο παράδοσης των 
ειδών. 
 
 10.  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 ισχύει η σύμβαση, με εφαρμογή του Ελληνικού 
Δικαίου. 
 
 11.  Η παρούσα σύμβαση και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της 
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 118/07 
(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου)  
 
 12.   Ο προμηθευτής ανέφερε τους εγγράφως εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν 
οδηγούς οι οποίοι θα μεταφέρουν τα προϊόντα στις διαχειρίσεις Τροφίμων των  
Μονάδων και θα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή μεταφορά αυτών και οι οποίοι θα 
παρευρίσκονται στις εκάστοτε δειγματοληψίες για μακροσκοπικό - υγειονομικό 
έλεγχο, υπογράφοντας όπου απαιτείται στα πρωτόκολλα δειγματοληψίας ως 
εκπρόσωποι της εταιρείας και των οποίων τα ονόματα φαίνονται στη Προσθήκη 
‘’2’’. Σε περίπτωση αντικατάστασης τους να ενημερώνεται εγγράφως το 583 Μ/Π 
ΤΠ. 
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        13. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει στο Στρδο 2 φωτογραφίες  
του ιδίου και του κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχεται 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. Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συμφωνία επί όλων των 
αναγραφέντων όρων, και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα 
αναγραφόμενα, υπογράφεται η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίτυπα (από 
τα οποία ένα δόθηκε στο 583 Μ/Π ΤΠ/4οΓρ, ένα στο ΣΠ Ιωαννίνων, ένα στην ΔΟΙ 
και  ένα δόθηκε 8  M/Π ΤΑΞ/4o ΕΓ) όπως παρακάτω: 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
-Ο- 

................................................. 
 
 
 

(Υπογραφή και σφραγίδα υπογράφοντος, 
καθώς και σφραγίδα της στρατιωτικής 

Υπηρεσίας) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
-Ο- 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου 
 
 
 

(Υπογραφή, ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο 
υπογράφοντος και σφραγίδα της εταιρίας) 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Πίνακας άρτου για Προμήθεια. 
«2» Πίνακας Εξουσιοδοτημένου Προσωπικού Προμηθευτών για Παράδοση 

Προϊόντων τους και Υπογραφή Σχετικών Εγγράφων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  …./2018 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 

    

   
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

-Ο- 
................................................. 

 
 
 

(Υπογραφή και σφραγίδα υπογράφοντος, 
καθώς και σφραγίδα της στρατιωτικής 

Υπηρεσίας) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
-Ο- 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου 
 
 
 

(Υπογραφή, ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο 
υπογράφοντος και σφραγίδα της εταιρίας) 

 
     

  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   



 

 

./. 

 

  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ ..../2018 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1     

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

-Ο-  
.................................................  

 
 

 
(Υπογραφή και σφραγίδα υπογράφοντος, 

καθώς και σφραγίδα της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
-Ο- 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου  
 
 
 

(Υπογραφή, ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο 
υπογράφοντος και σφραγίδα της εταιρίας) 
  

  
  Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Γιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   

   

   

Ανθλγός (ΠΖ) Ευθύμιος Βλάχος   

Αξκός 4ου Γρ.   

 


