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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ :

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πίνακας Αποδεκτών
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.831/Α∆.3343
Σ.865
Λάρισα, 28 Ιουν. 18

ΘΕΜΑ:

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.11/18) για την Προµήθεια Άρτου
και ∆ιαφόρων Ειδών Αρτοσκευασµάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων
Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - 140 ΣΕΠΗΠ ∆ΑΚ)

ΣΧΕΤ :

α. Υ.Σ. 57/04-12-17/∆ΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ. (Ο.Σ.O.)
β. Υ.Σ. 22/02-04-18/∆ΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ. (Ο.Σ.Ο.)

1.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν∆.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί
«Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του N.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

Α’

141/17-8-2010)

ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-13) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί
της παραγράφου Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις
εµπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄167/23-7-13) «Φορολογία
εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και
του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η.
Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - ∆ηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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θ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
ι. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», όπως ισχύει.
ια. Την υπ’ αριθµ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ
(ΦΕΚ Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά
και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.
ιβ. Την υπ’ αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
ιγ. Την υπ ΄αριθµ.15143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών
(ΦΕΚ Β΄3335/11-12-14) περί «Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς
και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του
Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄204)» όπως ισχύει.
ιδ. Την υπ΄ αριθµ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών περί « Καθορισµού του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών
λεπτοµερειών εφαρµογής της παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄147)».
ιε. Την υπ΄ αριθµ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ Β΄1781/23-05-17) Απόφασης
του Υπουργού Οικονοµίας και περί «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
ιστ. Τα κατωτέρω θεσµικά κείµενα και διαταγές της Π.Α:
(1)

Το Εγχειρίδιο Τροφοδoσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ).

(2) Το ΕΠΑ ∆-45/99 «Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίµων και
Νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιζ. Τις απαιτήσεις των Μονάδων σε είδη θέµατος όπως αυτές
προβλήθηκαν µε ανωτέρω σχετικά.
ιη. Την αναγκαιότητα – σκοπιµότητα υλοποίησης της υπόψη
προµήθειας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Μόνιµου και
Στρατεύσιµου Προσωπικού των Μονάδων, σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικά.
ιθ. Τις µερίδες αποθέσεων των Μονάδων, οι οποίες εµφανίζουν ικανό
υπόλοιπο.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
2.
Συνοπτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
µε κριτήριο µόνο τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την Προµήθεια Άρτου και
∆ιαφόρων Ειδών Αρτοσκευασµάτων ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας, για
κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ 140 ΣΕΠΗΠ - ∆ΑΚ) µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας έξι (6) µηνών.
3.
ΦΠΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00 € πλέον

4.
Ο συνοπτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ∆ευτέρα 16 Ιουλίου
2018 και ώρα 12:00 π.µ στα γραφεία του Τµ. Προµηθειών της ∆ΟΥ Α/Β
ΛΑΡΙΣΑΣ.
5.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό
µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε του εξής τρόπους:
α.
Την αποστολή τους στη ∆ιεύθυνση ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
(Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρµα Αγιάς Τ.Κ. 41001) ταχυδροµικά, µε συστηµένη
επιστολή ή courrier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως,
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την Παρασκευή 13
Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η
Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.
β.
Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας της
πρόσκλησης την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του.
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία µετά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι
8.
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε
την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9.
Αιτήµατα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή προκειµένου να µην απαιτηθεί παράταση της
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 60, παρ. 3α του
Ν.4412/2016.
10. Αντίγραφα του πλήρους σώµατος της διακήρυξης διατίθενται ως
ακολούθως σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) από την επίσηµη ιστοσελίδα της
Πολεµικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
11. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται:
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α.
Για θέµατα διαδικασιών του ∆ιαγωνισµού προς την αναθέτουσα
αρχή: ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας, Τµ. Προµηθειών, Τηλ: 2410 515475-6, Αρµόδιος:
Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα.
β.
Για τεχνικές πληροφορίες προς ∆ΟΥ Α/Β Λάρισας, Τµ.
Εκµεταλλεύσεων, Τηλ.: 2410 515455, Αρµόδιος: Επγος (Ο) ∆ηµήτριος Πάνος.

Υπτχος (Ι) ∆ηµήτριος Τζουµερκιώτης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΑΤΑ/Γ3
110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ
Μ.ΑΤΑ - ∆ΑΚ - 140ΣΕΠΗΠ
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ/ΤΜ.ΕΚΜ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»

Γενικά Στοιχεία ∆ιαγωνισµού

«B»

Γενικοί και Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού

«Γ»

Φύλλο Επιθεώρησης Βιοµηχανιών Τροφίµων

«∆»

Φύλλο Επιθεώρησης Αντιπροσώπων - Μεταπωλητών

«Ε»

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου

«ΣΤ» Σχέδιο Σύµβασης
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Α¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.3343/Σ.865

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Προµήθεια Άρτου και ∆ιαφόρων Ειδών
Αρτοσκευασµάτων (σύµφωνα µε τον κατωτέρω
πίνακα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εκτιµώµενη Ποσότητα σύµφωνα µε κατωτέρω
πίνακες ειδών

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - ∆ΑΚ 140ΣΕΠΗΠ

CPV

Άρτος: 15811000-6
Αρτοσκευάσµατα: 15810000-9

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης
τιµής ανά είδος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

Εσωτερικοί πόροι Μονάδων
Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ
για έξι (6) µήνες
0,12432%
(οι κρατήσεις να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή
της προσφοράς)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο
προβλεπόµενος, από το Ν.4172/13 άρθρο 64,
φόρος εισοδήµατος 4%, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως κύριο σώµα προκήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση της
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα
αρµόδια όργανα των Μονάδων

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Στα Μερικά Κυλικεία ή το Κεντρικό Κυλικείο ή τις
∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίες και τις Λέσχες των
Μονάδων, καθηµερινά και σε ορισµένες
περιπτώσεις και Κυριακές – Αργίες
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού, µε δικαίωµα της
Υπηρεσίας παράτασής τους για επιπλέον εξήντα
(60)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
ΑΡΤΟΣ & ΛΟΙΠΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΕΣΧΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΛΑΞ
ΛΥΞ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Α1

ΠΙΤΕΣ Νο 17 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ

10000 ΤΕΜ

10000 ΤΕΜ

Α2

ΨΩΜΑΚΙΑ 80-100 ΓΡ

3500 ΤΕΜ

3500 ΤΕΜ

Α3

ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

3650 ΚΙΛΑ

3650 ΚΙΛΑ

Α4

ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ

730 ΚΙΛΑ

730 ΚΙΛΑ

900 ΤΕΜ

900 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

Α5

Α6

Α7

Α8

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΣΠΕΣΙΑΛ( ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΖΑΜΠΟΝ,
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ) 1100-1200 ΓΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 3638 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ( ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΕΠΕΡΟΝΕ) 1100-1200 ΓΡ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΝΩΠΗ - ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ (ΦΡΕΣΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ , ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ , ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ,
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ) 1100-1200 ΓΡ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ (ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΚΑΣΕΡΙ, ΚΡΕΜΜΥ∆Ι,
ΕΛΙΕΣ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ) 11001200 ΓΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Α/Α

Β1

Β2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ
ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨ) ( 230-250 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)

7

110ΠΜ

∆ΑΚ

360 ΤΕΜ

400 ΤΕΜ

720 ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ

760 ΤΕΜ

720 ΤΕΜ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

Β3

Β4

Β5

Β6

Β7

Β8

Β9

Β10

Β11

Β12

Β13

Β14

Β15
Β16
Β17
Β18
Β19

ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ(ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΣΧΗΜΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ( ΣΤΡΙΦΤΗ 180-190 ΓΡΠΛΑΚΑ 200-230 ΓΡ ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ(130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 70% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ
30%)
ΝΤΟΝΑΤ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 170-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 75% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 25%)
ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΕΙΚ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ-ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ (100-120 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
100%)
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΙΦΤΗΤΑΨΙΟΥ (230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ(ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 150170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ (ΤΑΨΙΟΥ 230250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ ΤΑΨΙΟΥ (250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 140-150 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
75% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 25%)
ΠΕΙΝΕΡΛΙ (150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 100-150
ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 100%)
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360 ΤΕΜ

720 ΤΕΜ

360 ΤΕΜ

50 ΤΕΜ

730 ΤΕΜ

770 ΤΕΜ

730 ΤΕΜ

1440ΤΕΜ

125 ΤΕΜ

1565 ΤΕΜ

1080 ΤΕΜ

400 ΤΕΜ

1480 ΤΕΜ

1080 ΤΕΜ

1080 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

50 ΤΕΜ

230 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ
1500 ΤΕΜ

1500 ΤΕΜ

100 ΤΕΜ

100 ΤΕΜ

150 ΤΕΜ

150 ΤΕΜ

50 ΤΕΜ

50 ΤΕΜ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

Β20

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΟΥ (ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

30 ΚΙΛΑ

3 ΚΙΛΑ

33 ΚΙΛΑ

Β21

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ( 30-35 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
10-12 ΗΜΕΡΩΝ ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

500 ΤΕΜ

150 ΤΕΜ

650 ΤΕΜ

Β22

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ( 30-35 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
10-12 ΗΜΕΡΩΝ ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

500 ΤΕΜ

150 ΤΕΜ

650 ΤΕΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Α/Α

Γ1
Γ2
Γ3

Γ4
Γ5
Γ6
Γ7
Γ8
Γ9
Γ10
Γ11
Γ12
Γ13
Γ14
Γ15
Γ16

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨ) ( 230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ( ΣΤΡΙΦΤΗ 180-190 ΓΡ-ΠΛΑΚΑ 200-230 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ (130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 70% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 30%)
ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ
35%)
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΕΙΚ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ-ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ (100-120 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΙΦΤΗ-ΤΑΨΙΟΥ (230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ(ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ ΤΑΨΙΟΥ (250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΠΕΙΝΕΡΛΙ (150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
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1400 ΤΕΜ
800 ΤΕΜ
250 ΤΕΜ

700 ΤΕΜ
800 ΤΕΜ
240 ΤΕΜ
360 ΤΕΜ
15 ΤΕΜ
240 ΤΕΜ
15 ΤΕΜ
475 ΤΕΜ
600 ΤΕΜ
240 ΤΕΜ
15000 ΤΕΜ
475 ΤΕΜ
800 ΤΕΜ
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Γ17
Γ18
Γ19
Γ20
Γ21
Γ22

Γ23

Γ24
Γ25
Γ26
Γ27
Γ28
Γ29
Γ30
Γ31
Γ32

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 100-150 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12
ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ (180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ (ΟΡΘΩΓΩΝΙΟ – ΟΒΑΛ 145-155 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ( 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ (ΣΤΡΙΦΤΗ – ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ (ΣΤΡΙΦΤΗ-ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ
35%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ (ΣΧΗΜΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΦΩΛΙΑ 250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ( 150-180 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12
ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 80% ΚΑΙ 20% ΓΕΜΙΣΗ)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΝΘΟΤΥΡΟ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 170-180 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 60-40%)
ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΕΛΙΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΕΛΙΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ-ΤΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)
ΤΥΡΟΚΟΥΛΟΥΡΟ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (180-200 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70% ΖΥΜΗΣ-30% ΓΕΜΙΣΗΣ)
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (180-200 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70% ΖΥΜΗΣ-30% ΓΕΜΙΣΗΣ)

800 ΤΕΜ
1200 ΤΕΜ
1300 ΤΕΜ
1050 ΤΕΜ
600 ΤΕΜ
1300 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

1200 ΤΕΜ
1400 ΤΕΜ
1050 ΤΕΜ
975 ΤΕΜ
225 ΤΕΜ
475 ΤΕΜ
600 ΤΕΜ
1400 ΤΕΜ
1400 ΤΕΜ

1. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο
προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.
2. Οι προµηθευτές µπορούν να καταθέσουν προσφορά για µερικά είδη
και όχι υποχρεωτικά για το σύνολο των προϊόντων.
3. Η προµήθεια των διαφόρων ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις
καθηµερινές ανάγκες - απαιτήσεις των Κυλικείων, Τροφοδοσίας και Λεσχών των
Μονάδων, τις προτιµήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν έκτακτων
αναγκών που θα προκύψουν, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική για την Υπηρεσία
η προµήθεια για το σύνολο των ειδών.
4.

Τέλος, όλα τα προϊόντα θεωρούνται ίσης προϋπολογιστικής αξίας.
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτής.

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Β¨ ΣΤΗ
Φ.831/Α∆.3343/Σ.865

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα
χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, για την προµήθεια Άρτου και ∆ιαφόρων
Ειδών Αρτοσκευασµάτων ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας, για κάλυψη
αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας, µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας έξι
(6) µηνών.
Άρθρο 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
1.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α.

τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

β.

δηµόσιοι φορείς

γ.
ενώσεις
των
ανωτέρω
προσώπων
ή/και
φορέων
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ∆ιακήρυξη και
είναι εγκατεστηµένα/οι/ες σε:
(1)

κράτος-µέλος της Ένωσης

(2)

κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)

(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας και
(4) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ
ανωτέρω και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην
ανωτέρω παράγραφο κατηγορίες.
3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συµπράξεις οικονοµικών φορέων δεν
υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
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4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων,
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία πρέπει:

α.
Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα – εταιρικά ή µη - που αναφέρονται στην προσφορά και περιέχουν
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, τα οποία µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
β.
Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης
κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ.
2.

Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται αυτές:

α.
σύµβασης,
β.

όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της
όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,

γ.
όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως
συµπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ.
3.

όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:

α.
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούµενα προσόντα,
β.
όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας
αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης.
4.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισµένο
φάκελο. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
5.
Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
ενδείξεις:
α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα).

β.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄αρίθµ. 11/18 ∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ

γ.
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Άρτου και ∆ιαφόρων
Ειδών Αρτοσκευασµάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας
(110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - 140 ΣΕΠΗΠ - ∆ΑΚ).
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δ.
Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας
υποβολής προσφορών).
ε.

Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

6.
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τους τρεις (3)
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων
φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.
Φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο
οποίος πρέπει να περιέχει:
(1) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16, µε το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελµά του, κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
(2) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως το
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία φέρει
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
(3) Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή
του υποψηφίου νοµικού προσώπου (ΦΕΚ, καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού)
από τα οποία να πηγάζει ο έχων την αρµοδιότητα υπογραφής - υποβολής
προσφοράς [Ν. 4412/16, άρθρο 93 εδάφιο γγ)].
β.
Φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
πρέπει να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές
των ειδών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας. Πιο
συγκεκριµένα ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει οπωσδήποτε να
περιέχει, επί ποινή απόρριψης:
(1) Αναλυτική περιγραφή των ειδών που προσφέρονται, δηλαδή
βάρος τεµαχίου, υλικά κατασκευής, σύνθεση και αναλογία υλικών καθώς και τη
χώρα προέλευσης των ειδών.
(2) Το χρονικό όριο ζωής του κάθε προϊόντος, πέρα από το
οποίο το προϊόν αντικαθίσταται.
(3) Αναλυτική περιγραφή συσκευασίας των προϊόντων και
δέσµευση για επικόλληση ετικέτας µε τα στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τα
στοιχεία του προϊόντος, επί των ειδών (σύνθεση, βάρος, ηµεροµηνία παρασκευής
& λήξης του κλπ.).
(4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο
προµηθευτής δεσµεύεται για την παράδοση των προϊόντων µε τα κατάλληλα ίδια
µέσα (αυτοκίνητα - ψυγεία) στις εγκαταστάσεις των Μονάδων (εφόσον απαιτείται
λόγω κάποιου είδους προϊόντος).

14

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

(5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο
προµηθευτής δεσµεύεται να διαθέσει στις Μονάδες τα έπιπλα – σκεύη που θα
χρειαστούν για τη συντήρηση των ειδών προµήθειας (ψυκτικές βιτρίνες, τοστιέρες
κλπ.).
γ.
Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιέχει, επί ποινή απόρριψης, τα είδη που περιέχονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συµπληρώνοντας τα κάτωθι, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της
Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήµατος:
(1) Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ η οποία θα αναγράφεται
αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της
αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή
ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι
επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα
παράδοσης, µεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό
προµήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προµηθευτή από την
Υπηρεσία.
(2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα
υπό προµήθεια είδη.
(3)
7.

Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Επιπλέον των ανωτέρω καθοριζοµένων:

α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που έχουν την ιδιότητα του
παραγωγού, θα πρέπει να προσκοµίσουν στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς τους, τα παρακάτω πιστοποιητικά-δικαιολογητικά:
(1) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άδεια λειτουργίας –
γνωστοποίηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
(2) Έκθεση ελέγχου, της τελευταίας τριετίας, αρµόδιας Κρατικής
Αρχής (ΕΦΕΤ ή ∆νση ∆ηµόσιας Υγείας) που να µην έχουν σοβαρές παρατηρήσεις
σχετικά µε τις λειτουργίες της. Σε περίπτωση µη προσκόµισης της έκθεσης, λόγω
µη πραγµατοποίησης ελέγχου, να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση µη
πραγµατοποίησης ελέγχου κατά την τελευταία τριετία.
(3) Εκδοθέντα από αρµόδια Κρατική Αρχή φωτοαντίγραφα
αδειών των οχηµάτων µεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα των οχηµάτων για τη χρήση που προορίζονται. Τα ανωτέρω
οχήµατα θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των ειδών κατά την εκτέλεση της
σύµβασης.
(4) Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρµόδιου φορέα ή
Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο εκδοθέν από εταιρεία
εξουσιοδοτηµένη από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), από τα οποία
θα αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων εργάζονται µε βάση τις αρχές του
Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), όπως
προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθν. Οικονοµίας-Ανάπτυξης∆ικαιοσύνης και τους Κανονισµούς 178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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(5) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν
αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων, θα προβαίνουν σε ενηµέρωση της
Υπηρεσίας ένα µήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία οι νέες εγκαταστάσεις
κριθούν υγειονοµικά µη αποδεκτές, από την Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις προβλεπόµενες από το Ν.4412/16
συνέπειες.
(6) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία επιτρέπουν την ελεύθερη
πρόσβαση των αρµόδιων οργάνων της ΠΑ στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο,
παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί.
β. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό που είναι έµποροι αλλά όχι
παραγωγοί, θα πρέπει να προσκοµίσουν στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς τους τα παρακάτω, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά - δικαιολογητικά:
(1) Έγγραφα που θα πιστοποιούν τη συνεργασία των
διαγωνιζοµένων µε τους παραγωγούς των προϊόντων και τα οποία θα βεβαιώνουν
τη χορήγηση - διάθεση των σχετικών ειδών στους διαγωνιζοµένους για όλο το
χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης, καθώς και τη δυνατότητα των αρµοδίων
οργάνων της Π.Α να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των
παραγωγών για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση και διευκρίνιση που
τυχόν τους ζητηθεί (υπεύθυνες δηλώσεις των παραγωγών).
(2) Άδεια λειτουργίας του Εµπόρου καθώς και άδειες λειτουργίας
των παραγωγών που συνεργάζονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 7α (1) του
παρόντος άρθρου.
(3) Έκθεση ελέγχων των παραγωγών που συνεργάζονται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 7α (2) του παρόντος άρθρου.
(4) Εκδοθέντα από αρµόδια Κρατική Αρχή φωτοαντίγραφα
αδειών των οχηµάτων µεταφοράς των ειδών, από τα οποία θα πιστοποιείται η
καταλληλότητα των οχηµάτων για τη χρήση που προορίζονται. Τα ανωτέρω
οχήµατα θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των ειδών κατά την εκτέλεση της
σύµβασης.
(5) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα βεβαιώνουν ότι, για τυχόν
αλλαγή των στοιχείων των εγκαταστάσεων, θα προβαίνουν σε ενηµέρωση της
Υπηρεσίας ένα µήνα πριν. Στην περίπτωση κατά την οποία οι νέες εγκαταστάσεις
κριθούν υγειονοµικά µη αποδεκτές, από την Επιτροπή της Υπηρεσίας, τότε ο
προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις προβλεπόµενες από το Ν.4412/16
συνέπειες.
(6) Βεβαίωση του ΕΦΕΤ ή άλλου αρµόδιου φορέα ή
Πιστοποιητικό ISO 22000/2005 ή αντίστοιχο εκδοθέν από εταιρεία
εξουσιοδοτηµένη από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆), από τα οποία
θα αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων εργάζονται µε βάση τις αρχές του
Συστήµατος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου (HACCP), όπως
προβλέπεται από την ΚΥΑ 487/2000 των Υπουργών Εθν. Οικονοµίας-Ανάπτυξης∆ικαιοσύνης και τους Κανονισµούς 178/2002 και 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, παραγωγοί ή έµποροι, οφείλουν να
προσκοµίζουν επιστολές των συνεργαζόµενων εταιρειών, µε τις οποίες οι
τελευταίες θα βεβαιώνουν ότι επιτρέπουν στα αρµόδια όργανα της ΠΑ, την
ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντας τους κάθε
διευκόλυνση και διευκρίνιση που τυχόν τους ζητηθεί. Επιπρόσθετα, οι
συνεργαζόµενες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν το σύνολο των δικαιολογητικώνπιστοποιητικών του παρόντος άρθρου. Τέλος, στην περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του µειοδότη µε κάποια από τις συνεργαζόµενες εταιρείες, θα πρέπει
να ενηµερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία.
Άρθρο 4ο
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1.
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α.
Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του
Ν. 4412/16 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης
και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης.
β.
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/16.
γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
δ.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, εάν τέτοια δεν επιτρέπεται
ή, εάν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της
σύµβασης.
ε.
Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει
δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός εάν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής
προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου
73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως
µέλη ενώσεων.
στ.

Προσφορά υπό αίρεση.

ζ.
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή
γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό
να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της
σύµβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.
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Άρθρο 5ο
Ισχύς Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα
ηµέρες (60) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

3.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη ∆ιακήρυξη. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού ή εµποδιστεί η
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά
πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, οι
οποίες αφορούν στον ∆ιαγωνισµό.
Άρθρο 6ο
Ενστάσεις
1.
Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής. Ενστάσεις
που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από
τους
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την
προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/16.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση
2.
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 7ο
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δύο (2) δηµόσιες
1.
συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισµού, ως εξής:
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α.
Κατά την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί από τη ∆ιακήρυξη η
Επιτροπή µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους προσφορών.
β.
Μονογράφει
τους
υποφακέλους
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
γ.
Αποσφραγίζει
τους
υποφακέλους
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τους µονογράφει κατά φύλλο. Η
Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών που
κατετέθησαν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
δ.
Μετά την αποσφράγιση και το έλεγχο των τεχνικών προσφορών
και πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών, η αρµόδια επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού (στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά, Αξκος Υγειονοµικού
Κτηνίατρος ή Ιατρός - Οδοντίατρος - Φαρµακοποιός - Νοσηλευτής
Υγειονολόγος ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, εκπρόσωπος της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας), προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
(1) Εξέταση των εγκαταστάσεων µόνο όσων εκ των
διαγωνιζοµένων έχουν προσκοµίσει πλήρη και ορθά δικαιολογητικά συµµετοχής,
µε επιτόπιες επισκέψεις και σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Γ» και «∆» της
παρούσας.
(2) Σύνταξη Έκθεσης µε τις διαπιστώσεις και τη σχετική
βαθµολογία, σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα των επισυναπτοµένων Παραρτηµάτων
«Γ» και «∆».
ε.
Σύνταξη πρακτικού για όλα τα ανωτέρω και υποβολή του στο
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
στ. Μετά την παραλαβή του Πρακτικού, µε µέριµνα του Τµήµατος
Προµηθειών, εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση απόφαση αποδοχής των προσφορών,
που κοινοποιείται σε όλους τους εµπρόθεσµα συµµετέχοντες. Στην ίδια απόφαση
ορίζεται από τη ∆ιεύθυνση η ηµεροµηνία αποσφράγισης των Οικονοµικών
Προσφορών η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής των προσφορών.
ζ.
Οι οικονοµικές προσφορές, µόνο όσων προµηθευτών γίνονται
αποδεκτές µε την ανωτέρω απόφαση, αποσφραγίζονται κατά την ηµέρα και ώρα
που έχει ορισθεί. Η Επιτροπή ελέγχει και µονογράφει κάθε φύλλο των
δικαιολογητικών των προσφορών και τις αξιολογεί, κατατάσσοντας τους
προµηθευτές βάσει της προσφερθείσας τιµής των ειδών και αναδεικνύοντας τον
µειοδότη σύµφωνα µε το κριτήριο της διακήρυξης (χαµηλότερη τιµή ανά είδος). Η
Επιτροπή συντάσσει ανάλογο πρακτικό εισηγούµενη τον µειοδότη, το οποίο
παραδίδει στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι
2.
προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
3.
Μετά το πέρας της δηµόσιας συνεδρίασης η Επιτροπή ελέγχει τα
κατατεθέντα δικαιολογητικά και καταρτίζει πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται µαζί
µε το φάκελο του ∆ιαγωνισµού στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης για
εκδήλωση ενεργειών αρµοδιότητάς της.
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Άρθρο 8ο
Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύµβασης
1.
Η επιλογή του προσφέροντος και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από εισήγηση
της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισµού.
2.
Σε περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή επιθυµεί την προσκόµιση
δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση, τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να
προσκοµιστούν από τον οικονοµικό φορέα εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10)
έως είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
3.
Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος «ΣΤ» της διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο
κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
4.
Προσφέρων πoυ δεv προσέρχεται µέσα στηv προθεσµία πoυ τoυ
ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά τoυ και από κάθε δικαίωµα
πoυ απορρέει από αυτήν, µε όλες τις λοιπές προβλεπόµενες από το Ν.4412/16
συνέπειες, µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από
γνωµοδότηση τoυ αρµοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε
την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και κατά την εκτέλεση της
5.
σύµβασης, θα εφαρµοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του Ν.4412/16, σχετικά µε τις
γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών και
θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 9ο
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
2.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής
συµβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ, όπως
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ορίζεται στη περ. β παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο κατά δύο (2)
µήνες τουλάχιστον.
3.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συµβατικών ειδών, την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των
συµβαλλοµένων.
4.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει
να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν.
4412/16, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της
προσφοράς.
5.
Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης
δίδεται στην Προσθήκη «3» του παρόντος Παραρτήµατος.
Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης –
6.
παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το
χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα
ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών.
Άρθρο 10ο
Παράδοση - Παραλαβή - Προθεσµία
1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία ή το
Κεντρικό Κυλικείο ή τις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και Λέσχες των Μονάδων,
καθηµερινά και σε ορισµένες περιπτώσεις και Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών
από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρµόδια
όργανα των Μονάδων, ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής και σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Ε» της παρούσας και
την προσφορά του προµηθευτή.
2. Η συσκευασία των προς παράδοση υλικών θα είναι όπως του εµπορίου
και πάντα σύµφωνη µε το πνεύµα των ∆ιατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηµατική
επιβάρυνση, ενώ σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα αναγράφονται,
τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις:
α.

Επωνυµία του προµηθευτή.

β.

Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος του.

δ.

Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

3. Για όσα προϊόντα δεν είναι τυποποιηµένα ή δεν τυλίγονται, θα
ακολουθείται η παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας - µεταφοράςδιάθεσης:
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α.

Σφολιατοειδή (τυρόπιτες, λουκανόπιτες, σπανακόπιτες κλπ.).

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Θα είναι συσκευασµένα
σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση
από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. Τα ψηµένα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα µε µικρή
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα, µε ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της
προηγούµενης ηµέρας, απαγορευµένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
β.

Πίτσες

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Τα ψηµένα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα µε µικρή
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα, µε ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της
προηγούµενης ηµέρας, απαγορευµένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
γ.

Ντόνατς.

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Θα είναι συσκευασµένα
σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση
από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα.
Τα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
Επιτρέπεται η µεταφορά και διάθεση σε ατοµική συσκευασία
κατάλληλη για τρόφιµα.
δ.

Κρουασάν.

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συµπιεσθεί και
κακοποιηθεί λόγω κακής µεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας καθώς
και η διάθεση προϊόντων που δεν έχουν ατοµική συσκευασία.
ε.

∆ιάφορα αρτοσκευάσµατα (σταφιδόψωµο, κουλούρια κλπ.)

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Θα είναι συσκευασµένα
σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση
από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. Τα ψηµένα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
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4. Τα είδη µεταφέρονται σε δίσκους από ανοξείδωτο υλικό µε την
απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς ρύπους. Προϊόντα που παράγονται µε
κέλυφος-συσκευασία αλουµινόχαρτου, δύνανται να παρατίθενται χωρίς δισκάριο.
5.

Τα υλικά παράθεσης βαρύνουν τον προµηθευτή.

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη εντός 72 ωρών από
την ηµεροµηνία παραγωγής, απαγορευµένης της διάθεσής τους προς
κατανάλωση.
7. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς των
προϊόντων στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για µεταφορά τροφίµων µε
την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που
µεταφέρουν. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται από τον προµηθευτή θα είναι
αποκλειστικά αυτά που έχουν δηλωθεί στην προσφορά του. Ακόµη, ο χώρος
τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται καθαρός και να απολυµαίνεται
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (σχετική βεβαίωση απολύµανσης να βρίσκεται στη
διάθεση του επιθεωρούντος Υγειονοµικού Αξιωµατικού σε οποιοδήποτε στάδιο
ελέγχου).
8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλαµβάνει και να αντικαθιστά τα
αλλοιωµένα και µη πωλούµενα είδη κυλικείου καθώς και τα είδη για τα οποία έχει
λήξει η ηµεροµηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και σε
περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η αρµόδια επιτροπή για την
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, µε συµµετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας
Υγειονοµκού), δύναται να προβαίνει στους προβλεπόµενους ελέγχους,
προκειµένου να διαπιστώνεται εάν ο προµηθευτής πληροί όλες τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής παρουσιάζει αποκλίσεις, η
∆ιεύθυνση, εκτός από την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, δύναται να
τον κηρύξει έκπτωτο. ∆εδοµένου ότι παραδόσεις ειδών θα γίνονται καθηµερινά, η
ανωτέρω επιτροπή θα παρίσταται περιοδικά και όποτε ζητηθεί από τους
υπόλογους (∆χστές Τροφών, Λεσχών και Κυλικείων) της κάθε Μονάδας.
10. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία του
προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε
αντίστοιχο Χηµείο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους
παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό

β.

Χηµική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

11. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και
το κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει
και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι
µία φορά το µήνα. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.
12. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
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13. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από υπολόγους που θα ορίσει η κάθε
Μονάδα. Οι υπόλογοι θα ελέγχουν τη συµφωνία των ειδών µε τους όρους και τις
προδιαγραφές της σύµβασης και θα βεβαιώνουν ότι τα υλικά είναι κατάλληλα και
µπορούν να παραληφθούν και να χρησιµοποιηθούν. Σε περίπτωση που κρίνουν
πως τα υλικά παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, θα
αιτούνται την άµεση εκ νέου εξέταση των ειδών από την αρµόδια Επιτροπή για την
παρακολούθηση και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Η Επιτροπή
αυτή θα εισηγείται την παραλαβή ή την απόρριψή τους, αναφέροντας
απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις των απορριπτόµενων
ειδών.
14. Οι ανωτέρω υπόλογοι µετά από κάθε παράδοση ειδών που θα έχει
παραληφθεί ποιοτικά και ποσοτικά θα µεριµνούν για την πληρωµή της
προµηθεύτριας εταιρείας.
15. Τέλος, κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της,
είναι δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ µετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρµόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούµενης από το Ν.4412/16 γνωµοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισµού. Εάν κάποιο από τα µέλη της επιτροπής, στο
διάστηµα που µεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι την εκδήλωση
της απαίτησης για γνωµοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα, (έχει µετατεθεί,
αποστρατευθεί κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, µε απόφαση του ∆ιευθυντή.
Άρθρο 110
Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά
1.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το Τµ.
Εκµεταλλεύσεων της ∆ιεύθυνσης είτε αυθηµερόν ή εβδοµαδιαίως, είτε
συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήµερο ή µηνιαίως µε απευθείας πληρωµή από το
Ταµείο ή µε κατάθεση των χρηµάτων σε λογαριασµό του προµηθευτή, ως εξής:
α.
Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών για τα είδη που θα
παραδίδονται απευθείας στα Μερικά Κυλικεία των υποστηριζόµενων Μονάδων, θα
εκδίδει ανά ηµέρα και ανά Κυλικείο ξεχωριστά ∆ελτίο Αποστολής, χωρίς να
υφίσταται υποχρέωση να διατίθενται από την υπηρεσία µας ∆ελτία Παράδοσης,
ενώ στο τέλος κάθε εβδοµάδας θα εκδίδει το συγκεντρωτικό Τιµολόγιο-∆ελτίο
Αποστολής.
β.
Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στις ∆ιαχειρίσεις
Τροφοδοσίας και Λέσχες, θα εκδίδει σχετικό τιµολόγιο - δελτίο αποστολής.
Τόσο στα Τιµολόγια, όσο και στα ∆ελτία Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται
πλήρως η περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεµάχια ανά είδος)
σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτά που παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία των
υποστηριζόµενων Μονάδων, στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και στις Λέσχες.
Επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει:
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Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ εντός των χρονικών
ορίων ισχύος που καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας.
2.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύµβασης.
3.
Κατά την εξόφληση του προµηθευτή θα παρακρατείται Φόρος
Εισοδήµατος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας
των αγαθών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.4254/2014.
4.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 0,12432% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσηµο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00036%
(0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
5.

Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι
οριστικής ποιοτικής παραλαβής του ειδών από την Υπηρεσία.
β.
Αποδεικτικό καταβολής αντιτίµου τυχόν απαιτούµενων χηµικών
ελέγχων/αναλύσεων (όταν απαιτείται).
Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρµογή
6.
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των εξήντα (60) ηµερών, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
7.

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται:
α.

Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
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β.
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
8.

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη ∆ιεύθυνση.

9.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρµόδιων
οργάνων των Μονάδων, διακόπτεται η χρηµατοδότηση και καταγγέλλεται η
σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα
θέµατα κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 12ο
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της
1.
σύµβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις
περιπτώσεις
παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων:

αδυναµίας

υλοποίησης

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα µίας
(1) ηµέρας, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από
µία (1) έως δύο (2) ηµέρες, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
(3) Για καθυστέρηση µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών, ποσοστό
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται
επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον
Φ.Π.Α.
β.
Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του προµηθευτή προς τους
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα
δύναται να εισηγηθεί προς τη ∆ιεύθυνση, την κήρυξη του προµηθευτή ως
έκπτωτου.
γ.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους
ελέγχους κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν
άµεσα την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή
τεκµηρίωση διαδικασιών σχετικά µε τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις
ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 2.000 €.
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(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

δ.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους
ελέγχους των αρµόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για
τη δηµόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € και
έγγραφη ενηµέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια
Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω
ειδών θα διακοπούν µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ ή άλλο αρµόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων.
Στο διάστηµα αυτό, η Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες
εφοδιασµού είτε από τον επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στο διαγωνισµό είτε
µε απευθείας ανάθεση µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των αναγκών της
Υπηρεσίας, καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν µεγαλύτερες διαφορές
τιµών προµήθειας, σε βάρος του προµηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίµων, δύναται να
παραπέµψει τον προµηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
2.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
µόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
3.
Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των
προβληµατικών ειδών.
4.
Οι παραβάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός
χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον
εκάστοτε προµηθευτή.
Άρθρο 13ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης και
1.
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών, µετατίθεται ανάλογα
ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον
προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, µέσα σε
χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της ∆ιεύθυνσης.
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Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
3.
προµηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες
που επικαλέστηκε αδυναµία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.
β.
προµηθευτή.

Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πληµµύρα.

δ.

Σεισµός.

ε.

Πόλεµος

στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο
όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο ή τον
κατασκευαστή – προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

η.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
Άρθρο 14ο
Λοιπές ∆ιατάξεις

1.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του
Ν.4412/16.
2.
Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξοµείωσης των υπό
προµήθεια ειδών κατά τα προβλεπόµενα από το άρθρο 105 του Ν.4412/16.
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα επαύξησης της υπό
προµήθεια ποσότητας κατά ποσοστό 30% και µείωσης κατά ποσοστό 50 %, εντός
της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού.
3.
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από
αθέτηση κάποιου όρου της σύµβασης από τον οικονοµικό φορέα, εισπράττεται
από όσα ο οικονοµικός φορέας λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο
και, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών,
εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο
τρόπο και µε τα ίδια µέσα, εισπράττονται τα δικαιώµατα του ΜΤΑ που προέρχονται
από ποινικές ρήτρες.
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4.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγµα ΤΕΥ∆
«2» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.3343/Σ.865

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100001994
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αεροπορική Βάση Λάρισας, Τέρμα Αγιάς, Τ.Κ.
41001
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
- Τηλέφωνο: 2410-515476/5
- Ηλ. ταχυδρομείο: doy.htaf@haf.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων ως το Παράρτημα «Α» της
παρούσας, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ 140 ΣΕΠΗΠ - ΔΑΚ) (CPV 15811000-6, 15810000-9)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
1

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

2

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
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πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
3
4

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα
μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

5

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριµένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
i.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
2. δωροδοκία8 9 ·
3. απάτη10 ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα
δραστηριότητες11

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12 ·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι

6

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
8
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη
νοµοθεσία).
10
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
11
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]15
Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
18
(«αυτοκάθαρση») ;

14

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
18

37

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκαν19:

τα

μέτρα

που [……]

19

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;21

20

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
21
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

22

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 22
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
24
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της

23

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις25
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 27, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην

25

Άρθρο 73 παρ. 5.

26

Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
27
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
28

Πρβλ άρθρο 48.

29

Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

43

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Άλλοι λόγοι αποκλεισµού
Απάντηση
Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση της [] Ναι [] Όχι
διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του
α.ν.1400/1973
και
ότι
δεν
θα
χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους
αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία
Αξιωµατικούς των τριών κλάδων των Ε∆,
για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία
από την αποστρατεία αυτών;
Ο οικονοµικός φορέας έλαβε γνώση και [] Ναι [] Όχι
αποδέχεται το σύνολο των Γενικών και
Ειδικών όρων της ∆ιακήρυξης, καθώς και
ότι έλαβε γνώση των διατάξεων που
διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς του Ελληνικού
∆ηµοσίου;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

ii.

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται30, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν31
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
30

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

31

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.3343/Σ.865

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυµία Εταιρείας
ΑΦΜ - ∆ΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΙΒΑΝ Λογαριασµού

:
:
:
:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

Α/Α

ΑΡΤΟΣ & ΛΟΙΠΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΕΣΧΩΝ
Μερική Τιµή
ΕΙ∆ΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Αριθµ.) €

Α1

ΠΙΤΕΣ Νο 17 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ

10000 ΤΕΜ

Α2

ΨΩΜΑΚΙΑ 80-100 ΓΡ

3500 ΤΕΜ

Α3

ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

3650 ΚΙΛΑ

Α4

ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ

730 ΚΙΛΑ

Α5

Α6

Α7

Α8

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΣΠΕΣΙΑΛ( ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΖΑΜΠΟΝ,
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ) 1100-1200 ΓΡ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ( ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΕΠΕΡΟΝΕ) 1100-1200 ΓΡ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ - ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ (ΦΡΕΣΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ , ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ , ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ,
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ) 1100-1200
ΓΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ (ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΚΑΣΕΡΙ, ΚΡΕΜΜΥ∆Ι,
ΕΛΙΕΣ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ)
1100-1200 ΓΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
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200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Α/Α

Β1

Β2

Β3

Β4

Β5

Β6

Β7

Β8

Β9

Β10

Β11

Β12

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨ) ( 230-250 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ(ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΣΧΗΜΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ( ΣΤΡΙΦΤΗ 180-190
ΓΡ-ΠΛΑΚΑ 200-230 ΓΡ ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ(130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 70% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 30%)
ΝΤΟΝΑΤ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 170-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 75%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 25%)
ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΕΙΚ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ-ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ (100-120 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 100%)
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΣΤΡΙΦΤΗ-ΤΑΨΙΟΥ (230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
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760 ΤΕΜ

720 ΤΕΜ

360 ΤΕΜ

770 ΤΕΜ

730 ΤΕΜ

1565 ΤΕΜ

1480 ΤΕΜ

1080 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

230 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

Μερική Τιµή
(Αριθµ.) €

Μερική Τιµή
(Ολογράφως)
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Β13

Β14

Β15

Β16

Β17
Β18
Β19

ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ(ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ (ΤΑΨΙΟΥ
230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ ΤΑΨΙΟΥ (250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100
%)
ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 140-150 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
75% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 25%)
ΠΕΙΝΕΡΛΙ (150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 100150 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

1500 ΤΕΜ

100 ΤΕΜ
150 ΤΕΜ
50 ΤΕΜ

Β20

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΟΥ (ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 5
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

33 ΚΙΛΑ

Β21

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ( 30-35 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
10-12 ΗΜΕΡΩΝ ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

650 ΤΕΜ

Β22

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ( 30-35 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
10-12 ΗΜΕΡΩΝ ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

650 ΤΕΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Α/Α

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨ) ( 230-250 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ(ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΣΧΗΜΑ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
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1400 ΤΕΜ

800 ΤΕΜ

250 ΤΕΜ

700 ΤΕΜ

Μερική Τιµή
(Αριθµ.) €

Μερική Τιµή
(Ολογράφως)
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Γ5

Γ6

Γ7

Γ8

Γ9

Γ10

Γ11

Γ12

Γ13

Γ14
Γ15
Γ16

Γ17

Γ18

Γ19

Γ20

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ( ΣΤΡΙΦΤΗ 180-190
ΓΡ-ΠΛΑΚΑ 200-230 ΓΡ ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ(130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 70% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 30%)
ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΚΕΙΚ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ-ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ (100-120 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 100%)
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
ΣΤΡΙΦΤΗ-ΤΑΨΙΟΥ (230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ ΤΑΨΙΟΥ (250-270ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
100%)
ΠΕΙΝΕΡΛΙ (150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 100%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 100150 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ( 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ (ΟΡΘΩΓΩΝΙΟ – ΟΒΑΛ
145-155 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
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800 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

360 ΤΕΜ

15 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

15 ΤΕΜ

475 ΤΕΜ

600 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

15000 ΤΕΜ
475 ΤΕΜ
800 ΤΕΜ

800 ΤΕΜ

1200 ΤΕΜ

1300 ΤΕΜ

1050 ΤΕΜ
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Γ21

Γ22

Γ23

Γ24

Γ25

Γ26

Γ27
Γ28

Γ29

Γ30

Γ31

Γ32

ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ( 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ (ΣΤΡΙΦΤΗ – ΟΒΑΛ 180190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ (ΣΤΡΙΦΤΗ-ΤΑΨΙΟΥ 180-190
ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ (ΣΧΗΜΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΦΩΛΙΑ 250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ( 150-180
ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 80% ΚΑΙ 20% ΓΕΜΙΣΗ)
ΚΟΥΛΟΥΡI ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 170-180 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ
60%-40%)
ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΕΛΙΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΕΛΙΑ-ΝΤΟΜΑΤΑΤΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 7030%)
ΤΥΡΟΚΟΥΛΟΥΡΟ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (180-200 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΓΕΜΙΣΗΣ 70% ΖΥΜΗΣ-30% ΓΕΜΙΣΗ)
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (180-200 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΓΕΜΙΣΗΣ 70% ΖΥΜΗΣ-30% ΓΕΜΙΣΗ)

600 ΤΕΜ

1300 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

1200 ΤΕΜ

1400 ΤΕΜ

1050 ΤΕΜ

975 ΤΕΜ
225 ΤΕΜ

475 ΤΕΜ

600 ΤΕΜ

1400 ΤΕΜ

1400 ΤΕΜ

1. Στην ανωτέρω τιµή συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις 0,12432% και η
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ποσοστού 4%.
2. Ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης
των ειδών.
3. Ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η προµήθεια……
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4. Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ηµέρες.

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
Ακριβές Αντίγραφο
Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/Α∆.3343/Σ.865

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
………………

Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ. ……………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… 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) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση…………………………………………
……………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε
αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών
του …………….και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 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 και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί µας καµιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Γ¨ ΣΤΗ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/Α∆.3343/Σ.865
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ__________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ________________________________________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ____________________________________________
ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
α.__________________________________________________________
β.__________________________________________________________
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ________________________________________(ολογράφως)
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. (εκδίδουσα αρχή) ____________(ηµεροµ. Έκδοσης) ___________
β.ισχύς άδειας µέχρι ________________________________________
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ
α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία____________________________________
β. Αστιατρική Υπηρεσία_________________________________________
γ. Άλλες αρχές (∆ηµόσιες – Στρατιωτικές)__________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
α.__________________________________________________ (Πρόεδρος)
β.__________________________________________________
γ.___________________________________________________
δ.___________________________________________________ (µέλη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________________
∆ΙΑΤΑΓΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει υποχρεωτικά και Υγειονοµικός Αξκος.
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Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Πηγές µολύνσεως Επιθεωρήστε σε µια λογική ακτίνα
έξω
από
τις περίπου 250 µέτρων από τις κύριες
εγκαταστάσεις.
εγκαταστάσεις για:
•Καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνη
•Βιοµηχανίες που µολύνουν
•Λιµνάζοντα νερά
•Μετεωρολογικές
καταστάσεις
που
µολύνουν το περιβάλλον
•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Περίφραξη αυλής
2. Υγιεινή της αυλής •Μέγεθος της αυλής
της εγκατάστασης.
•Κατάσταση επιφάνειας εδάφους
•Λιµνάζοντα νερά
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Καθαριότητα της αυλής
•Προστασία κατά εντόµων
•Καταπολέµηση πτηνών
ΚΤΙΡΙΑ
•Λεία τοιχώµατα
•Ρωγµές
•Καθαριότητα
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος
και απολυµάνσεως
3. ∆άπεδα, Πατώµατα
•Προστασία από ιπτάµενα έντοµα
και Οροφές
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αυτοµατισµός στις πόρτες
•Μέσα καθαρισµού
•Χρήση ανεπεξέργαστου αµιάντου
•Σχετικές επιγραφές και σήµατα
4. Αερισµός
•Επάρκεια µηχανικού φυσικού αερισµού
•Φίλτρα
•Κλιµατισµός
•Καταλληλότητα φωτισµού
5. Φωτισµός
•Επάρκεια φυσικού φωτισµού
•Επάρκεια τεχνητού φωτισµού

6. Παροχή νερού

•Προέλευση νερού
•Ποσιµότητα
•Κρύο νερό
•Ζεστό νερό
•Μορφή επεξεργασίας
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Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

•Αριθµός διαθεσίµων – τύποι
7. Τουαλέτες
•∆άπεδα – τοιχώµατα
•Στεγνωτήρια χεριών
•Εξαερισµός
•Καθρέπτες
•Φωτισµός
•Απολύµανση και καθαριότητα
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανοµή.
•Σαπούνι
•Χαρτί τουαλέτας
•Επικοινωνία µε τους χώρους W.C.
•Ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος
•Επιγραφές και σήµατα
•Έλεγχος για ανοικτά σηµεία στο σύστηµα
8. Αποχέτευση
αποχέτευσης
•Συνέχεια αποχετεύσεως
•Επάρκεια λειτουργίας
•Βιολογικός καθαρισµός
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο
9. Επάρκεια
σύµφωνα µε την αλυσίδα παραγωγής
εξοπλισµού
( καθυστερήσεις)
•Επιφάνεια εργασίας – τύπος
•Όργανα ελέγχου
•Περιοδική συντήρηση
10. Συντήρηση
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών
εξοπλισµού
•Ικανότητα
αντικατάστασης
ανταλλακτικών ή
µηχανηµάτων
11. Συχνότητα και
•Συχνότητα
επάρκεια
•Αποτελεσµατικότητα
καθαριότητας και
•Μέθοδοι
απολυµάνσεως
µηχανηµάτων
12. Εκσυγχρονισµός
•Χρησιµοποίηση
συγχρόνων
µηχανηµάτων
µηχανηµάτων
•Πρόγραµµα
για
µελλοντικό
εκσυγχρονισµό
ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
•∆υνατότητα
13. Αποθήκες
•∆άπεδο –τοιχώµατα-οροφές
πρώτων υλών
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων
•Αερισµός
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14. Αποθήκες για τα
τελικά προϊόντα

15. Προέλευση
πρώτων υλών
16. Επιθεώρηση των
πρώτων υλών κατά
την διάρκεια της
παραγωγής
(αλυσίδα παραγωγής)
17. Εργαστηριακές
εγκαταστάσεις και
υποστήριξη

18. Υγιεινή
προσωπικού

19. Μέσα
µεταφοράς

20. Ικανότητα
ηµερήσιας παραγωγής

21. Γενικές
Παρατηρήσεις

•Φωτισµός
•Συχνότητα και επάρκεια
καθαριότητας και απολυµάνσεως
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αποθήκευση
•Θερµοκρασία
•Υγρασία
•Όργανα µέτρησης υγρασίας
•Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας
•∆ιαχωρισµός των καθαρών και µη
χώρων
•Ταυτότητα πρώτων υλών
•Συχνότητα
•Αριθµός δειγµάτων που στέλνονται για
εργαστηριακή εξέταση
•Είδος εργαστηριακής εξέτασης
•Επάρκεια του χρησιµοποιουµένου
εργαστηρίου
•Όργανα
•Επιστηµονικό προσωπικό
•Τεχνικό προσωπικό
•Επάρκεια
•Κατάσταση υγείας προσωπικού
•Προσωπική υγιεινή
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού
εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα
•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών
πλυσίµατος.
•Προστατευτικός ιµατισµός.
•Καθαριότητα ιµατισµού.
•Απολυµαντικά µέσα χειρών
•Αυτοµατισµοί απολυµάνσεως
•Επάρκεια του δικτύου µεταφορών
•Συχνότητα καθαριότητας – απολύµανσης
•Μεταφορική ικανότητα
•Αριθµός ψυκτικών µηχανηµάτων
• ∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας –
υγρασίας χώρου µεταφοράς
•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις
εγκαταστάσεις
α. τεµάχια σε 24 ώρες
β. τεµάχια σε 12 ώρες
•Προηγούµενες αποδόσεις
•Θέσεις της βιοµηχανίας
•Βιωσιµότητα
•Επάρκεια εργατικού δυναµικού
•Εµπειρία
•Επίβλεψη και διοίκηση
•Αντιπυρικά µέτρα
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•Ασφάλεια προσωπικού
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των
επιτροπών, από την συνδροµή του
οποίου εξαρτάται η εµπρόθεσµη, άρτια
και συµφέρουσα για την Υπηρεσία
εκτέλεση των προµηθειών.

Καταγράψτε τα προϊόντα που παράγονται : ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ_____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________

(Ηµεροµηνία)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη
«ουδέν».
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ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ___________________________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ_____________________________________________________
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_____________________________________
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πηγές µολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ
Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων
12 Χ
ΚΤΙΡΙΑ
∆άπεδα – τοιχώµατα
15 Χ
Αερισµός
6Χ
Φωτισµός
6Χ
Νερό
10 Χ
Τουαλέτες
10 Χ
Αποχέτευση
8Χ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επάρκεια
18 Χ
Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού
12 Χ
Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και
11 Χ
απολυµάνσεως των µηχανηµάτων
Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού
11 Χ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αποθήκες για πρώτες ύλες
20 Χ
Αποθήκες για τελικά προϊόντα
14 Χ
Προέλευση πρώτων υλών
5Χ
Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής
34 Χ
Εργαστηριακές εξετάσεις και υποστήριξη
33 Χ
Υγιεινή προσωπικού
60 Χ
Μέσα µεταφοράς
16 Χ
Ηµερήσια ικανότητα παραγωγής
11 Χ
Γενικές παρατηρήσεις
11 Χ
Συνολική βαθµολογία σε µόρια

ΒΑΘΜΟΙ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ - ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ένα θέµα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο
Βαθµός 2. Αυτό θα εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθµό µονάδων στο φύλλο
επιθεώρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Η κλίµακα βαθµολογήσεως για κάθε παράµετρο είναι χωρισµένη σε τέσσερις
βαθµίδες ως ακολούθως :
0 = µη αποδεκτό
1 = ανεπιθύµητο αλλά αποδεκτό
2 = αποδεκτό
3 = πολύ αποδεκτό
Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθµολόγηση
Βαθµός 3 Πολύ αποδεκτό

– Υποδειγµατική εγκατάσταση
– Εξοπλισµός άρτιος – πρακτική εργασίας
– ∆εν αναµένονται σφάλµατα
– Εντύπωση αρίστη

Βαθµός 2 Αποδεκτό

– Ικανοποιητική εγκατάσταση
– Ικανοποιητική Υγιεινή
– Πρακτική εργασίας
– Σύγχρονος εξοπλισµός
– Εντύπωση καλή – λίαν καλή

Βαθµός 1 Ανεπιθύµητο
Αλλά αποδεκτό

– Γενικό επίπεδο
– Πρακτική εργασίας

– Εξοπλισµός κλπ. αφήνουν περιθώρια για
βελτίωση, αλλά δεν είναι απειλή για την αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος.
Βαθµός 0

Μη αποδεκτό

– Πρακτική εργασίας
– Εξοπλισµός κλπ µε σοβαρές ατέλειες
– Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος θα

έµπαινε σε αµφισβήτηση.
Η απόδοση του βαθµού 0 (µηδέν) σε µία από τις παραµέτρους κάνει την
εγκατάσταση ή βιοµηχανία µη αποδεκτή µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες
βελτιώσεις
Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συµπληρώσει το φύλλο
επιθεωρήσεως Βιοµηχανιών – Τροφίµων µε την κατάλληλη βαθµολογία αναλυτικά
για κάθε αντικείµενο θέµατος.
Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθµό) θα
µεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθµολογήσεως προκειµένου µετά τον
πολλαπλασιασµό τους µε τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική
βαθµολογία.
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Το βαθµολογικό σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε ο υψηλότερος
δυνατός βαθµός των µορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως
αποδεκτή µια βιοµηχανία είναι τα 650 µόρια (65%).

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨∆¨ ΣΤΗ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/Α∆.3343/Σ.865
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑ____________________________________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ________________________________ΤΗΛ_________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ_____________________
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ____________________________________(ολογράφως)
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. (εκδίδουσα αρχή) ________________ (ηµεροµ. Έκδοσης) ____________
β. ισχύς άδειας µέχρι ____________________________________________
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ
α. Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία_____________________________________
β. Αστιατρική Υπηρεσία__________________________________________
γ. Άλλες αρχές (∆ηµόσιες – Στρατιωτικές)____________________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
α.________________________________________________ (Πρόεδρος)
β.________________________________________________
γ.________________________________________________
δ.________________________________________________ (µέλη)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_____________________________________
∆ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ__________________________________________

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Στην επιτροπή θα πρέπει να συµµετέχει υποχρεωτικά και Υγειονοµικός Αξκος.
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Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιθεωρήστε σε µια λογική ακτίνα
1. Πηγές µολύνσεως περίπου 250 µέτρων από τις κύριες
έξω
από
τις εγκαταστάσεις για:
εγκαταστάσεις.
•Καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνη
•Βιοµηχανίες που µολύνουν
•Λιµνάζοντα νερά
•Μετεωρολογικές
καταστάσεις
που
µολύνουν το περιβάλλον
•Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Περίφραξη αυλής
•Μέγεθος της αυλής
2. Υγιεινή της αυλής •Κατάσταση επιφάνειας εδάφους
της εγκατάστασης.
•Λιµνάζοντα νερά
•Ανοικτές αποχετεύσεις
•Ακάλυπτα σκουπίδια
•Καθαριότητα της αυλής
•Προστασία κατά εντόµων
•Καταπολέµηση πτηνών
ΚΤΙΡΙΑ
•Λεία τοιχώµατα
3. ∆άπεδα, Πατώµατα
•Ρωγµές
και Οροφές
•Καθαριότητα
•Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος
και απολυµάνσεως
•Προστασία από ιπτάµενα έντοµα
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αυτοµατισµός στις πόρτες
•Μέσα καθαρισµού
•Χρήση ανεπεξέργαστου αµιάντου
•Σχετικές επιγραφές και σήµατα
•Επάρκεια µηχανικού φυσικού αερισµού
4. Αερισµός
•Φίλτρα
•Κλιµατισµός
•Καταλληλότητα φωτισµού
•Επάρκεια φυσικού φωτισµού
•Επάρκεια τεχνητού φωτισµού
5. Φωτισµός

6. Παροχή νερού

•Προέλευση νερού
•Ποσιµότητα
•Κρύο νερό
•Ζεστό νερό
•Μορφή επεξεργασίας

63

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

•Αριθµός διαθεσίµων – τύποι
7. Τουαλέτες
•∆άπεδα – τοιχώµατα
•Στεγνωτήρια χεριών
•Εξαερισµός
•Καθρέπτες
•Φωτισµός
•Απολύµανση και καθαριότητα
•Παροχές νερού, επάρκεια, διανοµή.
•Σαπούνι
•Χαρτί τουαλέτας
•Επικοινωνία µε τους χώρους W.C.
•Ενδιάµεσος αεριζόµενος χώρος
•Ανεξαρτησία σε ευκολίες καθαριότητος
•Επιγραφές και σήµατα
•Έλεγχος για ανοικτά σηµεία στο
σύστηµα
αποχέτευσης
8. Αποχέτευση
•Συνέχεια αποχετεύσεως
•Επάρκεια λειτουργίας
•Βιολογικός καθαρισµός
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•Επάρκεια σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο
9. Επάρκεια εξοπλισµού σύµφωνα µε την αλυσίδα παραγωγής
( καθυστερήσεις)
•Επιφάνεια εργασίας – τύπος
•Όργανα ελέγχου
•Περιοδική συντήρηση
10. Συντήρηση
•Ικανότητα για επισκευή βλαβών
εξοπλισµού
•Ικανότητα
αντικατάστασης
ανταλλακτικών ή
µηχανηµάτων
11. Συχνότητα και
•Συχνότητα
επάρκεια
•Αποτελεσµατικότητα
καθαριότητας και
•Μέθοδοι
απολυµάνσεως
µηχανηµάτων
12. Εκσυγχρονισµός
•Χρησιµοποίηση
συγχρόνων
µηχανηµάτων
µηχανηµάτων
•Πρόγραµµα
για
µελλοντικό
εκσυγχρονισµό
ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
13. Αποθήκες
πρώτων υλών

•∆υνατότητα
•∆άπεδο –τοιχώµατα-οροφές
•Κοινή αποθήκευση προϊόντων
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14. Αποθήκες για τα
τελικά προϊόντα

15. Προέλευση πρώτων
υλών
16. Επιθεώρηση των
πρώτων υλών κατά
την διάρκεια της
παραγωγής
(αλυσίδα παραγωγής)
17. Εργαστηριακές
εγκαταστάσεις και
υποστήριξη

18. Υγιεινή
προσωπικού

19. Μέσα
µεταφοράς

20. Ικανότητα
ηµερήσιας παραγωγής

21. Γενικές
Παρατηρήσεις

•Αερισµός
•Φωτισµός
•Συχνότητα και επάρκεια
καθαριότητας και απολυµάνσεως
•Μέτρα ελέγχου τρωκτικών
•Αποθήκευση
•Θερµοκρασία
•Υγρασία
•Όργανα µέτρησης υγρασίας
•Όργανα µέτρησης θερµοκρασίας
•∆ιαχωρισµός των καθαρών και µη
χώρων
•Ταυτότητα πρώτων υλών
•Συχνότητα
•Αριθµός δειγµάτων που στέλνονται για
εργαστηριακή εξέταση
•Είδος εργαστηριακής εξέτασης
•Επάρκεια του χρησιµοποιουµένου
εργαστηρίου
•Όργανα
•Επιστηµονικό προσωπικό
•Τεχνικό προσωπικό
•Επάρκεια
•Κατάσταση υγείας προσωπικού
•Προσωπική υγιεινή
•Περιοδικός έλεγχος βιβλιαρίων υγείας
•Εργαστηριακές εξετάσεις προσωπικού
εφ’ όσον απαιτείται και συχνότητα
•Καθαριότητα και ευκολίες λουτρών
πλυσίµατος.
•Προστατευτικός ιµατισµός.
•Καθαριότητα ιµατισµού.
•Απολυµαντικά µέσα χειρών
•Αυτοµατισµοί απολυµάνσεως
•Επάρκεια του δικτύου µεταφορών
•Συχνότητα
καθαριότητας
–
απολύµανσης
•Μεταφορική ικανότητα
•Αριθµός ψυκτικών µηχανηµάτων
• ∆υνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας –
υγρασίας χώρου µεταφοράς
•Ποια η ποσότητα που παράγεται στις
εγκαταστάσεις
α. τεµάχια σε 24 ώρες
β. τεµάχια σε 12 ώρες
•Προηγούµενες αποδόσεις
•Θέσεις της βιοµηχανίας
•Βιωσιµότητα
•Επάρκεια εργατικού δυναµικού
•Εµπειρία
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•Επίβλεψη και διοίκηση
•Αντιπυρικά µέτρα
•Ασφάλεια προσωπικού
•Ευκολίες πρώτων βοηθειών
•Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση των
επιτροπών, από την συνδροµή του
οποίου εξαρτάται η εµπρόθεσµη, άρτια
και συµφέρουσα για την Υπηρεσία
εκτέλεση των προµηθειών.

Καταγράψτε τα προϊόντα που εκπροσωπούνται
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________

(Ηµεροµηνία)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή σχόλια αναγράφεται η λέξη
«ουδέν».
– Ελέγχονται οι παραγωγικές µονάδες που αντιπροσωπεύουν ή προµηθεύονται οι
αντιπρόσωποι – µεταπωλητές τα αντίστοιχα προϊόντα και επισυνάπτονται τα
αναλυτικά φύλλα επιθεώρησής των για κάθε παραγωγική µονάδα ξεχωριστά.
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– Οι αντιπρόσωποι – µεταπωλητές θα απορρίπτονται για τα είδη που παράγουν
παραγωγικές µονάδες που έχουν απορριφθεί.
ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ –
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑ__________________________________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ_______________________________________________
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_______________________________
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πηγές µολύνσεως έξω από τις εγκαταστάσεις 10 Χ
Υγιεινή της αυλής των εγκαταστάσεων
12 Χ
ΚΤΙΡΙΑ
∆άπεδα – τοιχώµατα
15 Χ
Αερισµός
6Χ
Φωτισµός
6Χ
Νερό
10 Χ
Τουαλέτες
10 Χ
Αποχέτευση
8Χ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επάρκεια
18 Χ
Συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού
12 Χ
Συχνότητα και επάρκεια καθαριότητος και
11 Χ
απολυµάνσεως των µηχανηµάτων
Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού
11 Χ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Αποθήκες για πρώτες ύλες
20 Χ
Αποθήκες για τελικά προϊόντα
14 Χ
Προέλευση πρώτων υλών
5Χ
Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής
34 Χ
Εργαστηριακές εξετάσεις και υποστήριξη
33 Χ
Υγιεινή προσωπικού
60 Χ
Μέσα µεταφοράς
16 Χ
Ηµερήσια ικανότητα παραγωγής
11 Χ
Γενικές παρατηρήσεις
11 Χ
Συνολική βαθµολογία σε µόρια

ΒΑΘΜΟΙ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ – ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ένα θέµα ελέγχου δεν προβλέπεται να υπάρχει τότε δίδεται ο
Βαθµός 2. Αυτό θα εξασφαλίσει δίκαιο τελικό αριθµό µονάδων στο φύλλο
επιθεώρησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Η κλίµακα βαθµολογήσεως για κάθε παράµετρο είναι χωρισµένη σε τέσσερις
βαθµίδες ως ακολούθως :
0 = µη αποδεκτό
1 = ανεπιθύµητο αλλά αποδεκτό
2 = αποδεκτό
3 = πολύ αποδεκτό
Οι επεξηγήσεις που ακολουθούν είναι τα κριτήρια για βαθµολόγηση
Βαθµός 3 Πολύ αποδεκτό

– Υποδειγµατική εγκατάσταση
– Εξοπλισµός άρτιος – πρακτική εργασίας
– ∆εν αναµένονται σφάλµατα
– Εντύπωση αρίστη

Βαθµός 2 Αποδεκτό

– Ικανοποιητική εγκατάσταση
– Ικανοποιητική Υγιεινή
– Πρακτική εργασίας
– Σύγχρονος εξοπλισµός
– Εντύπωση καλή – λίαν καλή

Βαθµός 1 Ανεπιθύµητο
Αλλά αποδεκτό

– Γενικό επίπεδο
– Πρακτική εργασίας

– Εξοπλισµός κλπ. αφήνουν περιθώρια για
βελτίωση, αλλά δεν είναι απειλή για την αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος.
Βαθµός 0

Μη αποδεκτό

– Πρακτική εργασίας
– Εξοπλισµός κλπ µε σοβαρές ατέλειες
– Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος θα

έµπαινε σε αµφισβήτηση.
Η απόδοση του βαθµού 0 (µηδέν) σε µία από τις παραµέτρους κάνει την
εγκατάσταση ή βιοµηχανία µη αποδεκτή µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες
βελτιώσεις
Η επιτροπή που θα ελέγξει τους χώρους θα συµπληρώσει το φύλλο
επιθεωρήσεως Βιοµηχανιών – Τροφίµων µε την κατάλληλη βαθµολογία αναλυτικά
για κάθε αντικείµενο θέµατος.
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Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των 21 κατηγοριών (σε ακέραιο αριθµό) θα
µεταφερθεί αντίστοιχα στο φύλλο βαθµολογήσεως προκειµένου µετά τον
πολλαπλασιασµό τους µε τους αντίστοιχους συντελεστές να προκύψει η συνολική
βαθµολογία.
Το βαθµολογικό σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε ο υψηλότερος
δυνατός βαθµός των µορίων να είναι 999. Το επίπεδο για να χαρακτηρισθεί ως
αποδεκτή µια βιοµηχανία είναι τα 650 µόρια (65%).

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨Ε¨ ΣΤΗ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/Α∆.3343/Σ.865
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α
(ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ)*

Β
(ΝΩΠΗ ΖΥΜΗ)*

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιλαµβάνει τα
διάφορα λοιπά
αρτοσκευάσµατα
σύµφωνα µε το
άρθρο 114 του ΚΤΠ.
Περιλαµβάνει τα
διάφορα
αρτοσκευάσµατα
ζαχαροπλαστικής &
τα απλά
αρτοσκευάσµατα
σύµφωνα µε τα
άρθρα 114 & 113
του ΚΤΠ
αντιστοίχως.

ΚΩ∆.

ΕΙ∆Η

Α-1

ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆Η

Α-2

ΕΙ∆Η ΠΙΤΣΑΣ- ΠΕΪΝΙΡΛΙ

Β-1
Β-2
Β-3

ΚΡΟΥΑΣΑΝ
ΤΣΟΥΡΕΚΙ
ΝΤΟΝΑΤΣ

Β-4

∆ΙΑΦΟΡΑ & ΑΠΛΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΨΗΜΕΝΑ.
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ΝΩΠΑ ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Α-1
ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙ∆Η
ΒΑΡΟΣ
Βάρος κατά τεµάχιο : όπως περιγράφεται στον πίνακα των
ειδών
Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί
έψηση και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Γέµιση: όπως περιγράφεται στον πίνακα των ειδών, στο
ψηµένο προϊόν.
Για το είδος ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ – ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ :
H γέµιση αποτελείται από σπανάκι πρώτης ποιότητος,
απαλλαγµένο από γαιώδεις προσµίξεις, φυτοφάρµακα ή
φυτικούς ιστούς σε κατάσταση σήψεως. Το λαχανικό έχει
υποστεί κατεργασία µε βρασµό, έχει προστεθεί µείγµα
αυγού και τυρού σε τρίµατα. Υπάρχει παραλλαγή του
προϊόντος που δεν συνοδεύεται από αυγά και τυρό, και
φέρεται στην κατανάλωση σαν νηστίσιµο.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Salmonella spp: απουσία/25 γρ.
L. monocytogenes: απουσία/25 γρ.
E. coli: <10 cfu/g.
St. coagulase positive: <10 cfu/g.
ΧΗΜΙΚΕΣ
Σταθµική ανάλυση συστατικών.
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
Σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται για το εκάστοτε αλλαντικό
από τον ΚΤΠ και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική
νοµοθεσία.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
άρθρου 114 του ΚΤΠ, και να πληρεί τις απαιτήσεις του
Ε.Κ.1881/2006.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµιµήσεωνυποκατάστατων τυρών
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώνει µε σαφήνεια στην
προσφορά του τον τύπο των τυριών και αλλαντικών που θα
χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε την απαίτηση του
διαγωνισµού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οµαδικώς εντός ειδικών χαρτοκιβωτίων ή ανοξείδωτων
σκευών που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από
αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα , σε µία
στρώση , απαγορευµένης της µεταφοράς του µε «χύδην»
µορφή.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για
µεταφορά τροφίµων.
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∆ΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Α-2
ΒΑΡΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

Το προϊόν κατά την διάθεσή του συνοδεύεται από
χαρτοπετσέτα µε µικρή χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί
κατάλληλο για τρόφιµα. Άπαντα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Το προϊόν κατά την διάθεσή του να βρίσκεται σε
θερµοκρασία ≥65˚C .Την θερµοκρασία αυτή θα πρέπει να
έχει το προϊόν στο ψυχρότερο σηµείο του (κέντρο).
Εντός θερµοθαλάµου θερµοκρασίας >70˚C .
24 ώρες
ΕΙ∆Η ΠΙΤΣΑΣ - ΠΕΪΝΙΡΛΙ
Βάρος κατά τεµάχιο : όπως περιγράφεται στον πίνακα των
ειδών
Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί
έψηση και που κατά την ζύγισή τους βρίσκονται σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Αρτοσκεύασµα 70%
Αλλαντικό 10%
Οποιοσδήποτε σκληρό ή ηµίσκληρο τυρί 15%
Λοιπά 5%
Επί µέρους σύνθεση συστατικών.
Ο προµηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να καθορίζει
τα επί µέρους ποσοστά των αλλαντικών και τυριών, αν
υπάρχουν περισσότερα από ένα στο προσφερόµενο είδος
(πχ. για προϊόν µε 10% αλλαντικό κατατίθεται η επί µέρους
σύνθεση: ζαµπόν 50%, λουκάνικο χωριάτικο 50%).
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Όπως Α-1
ΧΗΜΙΚΕΣ
Όπως Α-1
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
Όπως Α-1
Όπως Α-1, επιπλέον το αλλαντικό είναι δυνατό να είναι
θερµικής επεξεργασίας από σύγκοπτο κρέας ή προϊόντα
ωριµάνσεως από αδρά τεµαχισµένο κρέας.
Όπως Α-1

ΝΩΠΑ ΕΙ∆Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Β-1
ΒΑΡΟΣ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ
Βάρος κατά τεµάχιο : όπως περιγράφεται στον πίνακα των
ειδών
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ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Β-2
ΒΑΡΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
Β-3
ΒΑΡΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα επί όπως συσκευασίας.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Salmonella spp: απουσία/25 γρ.
L. monocytogenes: ≤ 100 cfu/g.
St. coagulase positive: <10 cfu/g.
E. coli: <10 cfu/g.
Ζύµες - Μύκητες: <10 cfu/g.
ΧΗΜΙΚΕΣ
Σταθµική ανάλυση συαστατικών.
Το προϊόν θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις διατάξεις του
άρθρου 114 του ΚΤΠ.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποµίµησης πραλίνας.
Για προϊόντα τα οποία φέρουν γέµισµα από µαρµελάδα αυτή
θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τα άρθρα 131, 132 του ΚΤΠ.
Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων µε σηµαντική εκροή της
γεµίσεώς τους.
Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουµιναρισµένης ή µη.
Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για
µεταφορά τροφίµων.
Συντηρούνται σε χώρο δροσερό και σκιερό.
Σύµφωνα µε το αναγραφόµενο επί της συσκευασίας.
ΤΣΟΥΡΕΚΙ
Βάρος κατά τεµάχιο : όπως περιγράφεται στον πίνακα των
ειδών
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα επί της συσκευασίας.
Όπως Β -1.
Όπως Β - 1
Όπως Β-1.

ΝΤΟΝΑΤΣ
Βάρος κατά τεµάχιο : όπως περιγράφεται στον πίνακα των
ειδών
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα επί της συσκευασίας.
Όπως Β-1.
Για τα Μη τυποποιηµένα, δεν ισχύει το κριτήριο Ζύµες Μύκητες: <10 cfu/g

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Β-4
ΒΑΡΟΣΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

α. Τυποποιηµένα:
Αυτοτελώς εντός πλαστικής θήκης αλουµιναρισµένης ή µη.
β. Μη τυποποιηµένα:
Οµαδικώς εντός ειδικών χαρτοκιβωτίων ή ανοξείδωτων
σκευών που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση από
αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα , σε µία
στρώση , απαγορευµένης της µεταφοράς του µε "χύδην"
µορφή.
Η µεταφορά του προϊόντος γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα
κλειστού τύπου που προορίζονται αποκλειστικά για
µεταφορά τροφίµων.
Σε χώρο δροσερό και σκιερό.
∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα επί της συσκευασίας.
Όπως Β-1.
Τα προϊόντα θα εναρµονίζονται πλήρως µε τις διατάξεις των
άρθρων 113 & 114 του ΚΤΠ.
Όπως Β-1.

α. Τυποποιηµένα:
Σύµφωνα µε το αναγραφόµενο επί της συσκευασίας.
β. Μη τυποποιηµένα:
24 ώρες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΚ 422-10.
1.
2.
Κώδικας Τροφίµων Ποτών.
Τεχνικές εργαστηριακών εξετάσεων τροφίµων της ∆ΥΓ/ΓΕΣ.
3.
Κανονισµός 852/2004.
4.
5.
Κανονισµός 853/2004.
Κανονισµός 854/2004.
6.
7.
Κανονισµός 2073/2005.
8.
Κανονισµός 2074/2005.
9.
Κανονισµός 2076/2005.
10.
Κανονισµός 1881/2006.
11.
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α΄/11-03-2005)
12.
ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31-08-2006).
13.
ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) «Μέρα και όροι για την επεξεργασία
αστικών λυµάτων».
14.
Ερµηνεία διατάξεων της ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-3-97) ως προς τα
βιοµηχανικά απόβλητα.
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Π∆ 6/1986 (ΦΕΚ 3 Α/17-1-1986) « Κανονισµός λειτουργίας δικτύου
15.
υπονόµων ακαθάρτων και βρόχινων νερών περιοχής αρµοδιότητας Εταιρείας
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ∆.Α.Π.)».
16.
Π∆ 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Β?9-10-1981) «Περί ρυθµίσεως θεµάτων
αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης
φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
17.
ΥΑ του ΦΕΚ 582 Β/2-7-1979 «Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων από τις
παραγωγικές διαδικασίες των βιοµηχανιών περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια
του δικτύου υπονόµων και των ρευµάτων που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α. και που
εποπτεύονται από τον Ο.Α.Π. µε αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου
Πειραιώς».
18.
Β∆ του ΦΕΚ 192 Α/20-7-1955 «Περί κυρώσεως του Κανονισµού
λειτουργίας δικτύου Υπονόµων της περιοχής της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης».
19. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 Εκδ. 7η
ΑΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΥ:8920- 02-003-100907 (2007)

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ¨ΣΤ¨ ΣΤΗ
ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Φ.831/Α∆.3343/Σ.865
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ …/18

Άρθρο 1ο

: Γενικοί Όροι

Άρθρο 2ο

: Περιγραφή – Τιµή Αντικειµένου – Κρατήσεις

Άρθρο 3ο

: Πληρωµή – ∆ικαιολογητικά

Άρθρο 4ο

: Εγγυοδοσία

Άρθρο 5ο

: Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου

Άρθρο 6ο

: Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο 7ο

: Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

Άρθρο 8ο

: Παράδοση – Παραλαβή – Προθεσµία

Άρθρο 9ο

: Είσπραξη ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου

Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις Προµηθευτή
Άρθρο 11o : ∆ιάρκεια Σύµβασης
Άρθρο 12o : Λύση και Τροποποίηση Σύµβασης
Άρθρο 13o : Αναπροσαρµογή Τιµών
Άρθρο 14o : Ολοκλήρωση Σύµβασης
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
∆ΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. : 2410 515475
FAX : 2410 515477

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …/….
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Στη Λάρισα σήµερα ………… στα Γραφεία της ∆ΟΥ ΑΒ Λάρισας/Τµ.
Προµηθειών οι υπογεγραµµένοι Υπτχος (Ι) ∆ηµήτριος Τζουµερκιώτης
Επιτελάρχης
ΑΤΑ,
ως
εκπρόσωπος
της
Π.Α.
και
η
εταιρεία
«…………………………..» ΑΦΜ …………………. που εκπροσωπείται από
τον…………………………..…………………………………………………
µε
Α.∆.Τ…………………………,Πόλη………………..Οδός……………
Αριθµ…………Τ.Κ………… Τηλ. ……………… – FAX.
……………….
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την
εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής
“Προµηθευτή”, την προµήθεια των ειδών όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο
άρθρο δύο (2) της σύµβασης.
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Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/0808-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
2.
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαµβάνονται
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση
επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών.
Άρθρο 2ο
Περιγραφή - Τιµή Αντικειµένου - Κρατήσεις
1.
Η παρούσα σύµβαση αφορά στην προµήθεια άρτου και διαφόρων
ειδών αρτοσκευασµάτων προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας
(110ΠΜ - 1ο ΑΚΕ - ΕΚΑΕ - Μ.ΑΤΑ - 140 ΣΕΠΗΠ - ∆ΑΚ) , ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
ΑΡΤΟΣ & ΛΟΙΠΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΕΣΧΩΝ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α1

ΠΙΤΕΣ Νο 17 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜ

10000 ΤΕΜ

Α2

ΨΩΜΑΚΙΑ 80-100 ΓΡ

3500 ΤΕΜ

Α3

ΑΡΤΟΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

3650 ΚΙΛΑ

Α4

ΑΡΤΟΣ ΟΛΙΚΗΣ

730 ΚΙΛΑ

Α5

Α6

Α7

Α8

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΣΠΕΣΙΑΛ( ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΖΑΜΠΟΝ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ,
ΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ)
1100-1200 ΓΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ( ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ, ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΕΠΕΡΟΝΕ) 1100-1200 ΓΡ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΝΩΠΗ - ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ 4 ΤΥΡΙΑ (ΦΡΕΣΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ , ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ , ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ,
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ) 1100-1200 ΓΡ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΙΤΣΑ ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ (ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΚΑΣΕΡΙ, ΚΡΕΜΜΥ∆Ι,
ΕΛΙΕΣ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ) 11001200 ΓΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 36-38 ΕΚ. ΜΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΩΠΗ -ΑΨΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΗ
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900 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

200 ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ €
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Α/Α

Β1

Β2

Β3

Β4

Β5

Β6

Β7

Β8

Β9

Β10
Β11

Β12

Β13

Β14

Β15
Β16

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨ) ( 230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ(ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ( ΣΤΡΙΦΤΗ 180-190 ΓΡΠΛΑΚΑ 200-230 ΓΡ ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ(130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 70% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 30%)
ΝΤΟΝΑΤ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 170-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 75% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ
25%)
ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΕΙΚ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ-ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ (100-120 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΙΦΤΗΤΑΨΙΟΥ (230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ(ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 150-170
ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ (ΤΑΨΙΟΥ 230-250
ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ ΤΑΨΙΟΥ (250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100 %)
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760 ΤΕΜ

720 ΤΕΜ

360 ΤΕΜ

770 ΤΕΜ

730 ΤΕΜ

1565 ΤΕΜ

1480 ΤΕΜ

1080 ΤΕΜ

180 ΤΕΜ

230 ΤΕΜ
180 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ

8500 ΤΕΜ
1500 ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ €
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ΛΟΥΚΟΥΜΑΣ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 140-150 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 75% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 25%)
ΠΕΙΝΕΡΛΙ (150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 100-150 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
100%)

150 ΤΕΜ

Β20

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΟΥ (ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

33 ΚΙΛΑ

Β21

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ( 30-35 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12
ΗΜΕΡΩΝ ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

650 ΤΕΜ

Β22

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ( 30-35 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
10-12 ΗΜΕΡΩΝ ,ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)

650 ΤΕΜ

Β17
Β18
Β19

100 ΤΕΜ

50 ΤΕΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Α/Α

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

Γ6

Γ7

Γ8

Γ9

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨ) ( 230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ(ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΑΨΙΟΥ 140-150 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ
ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65%
ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ (ΟΒΑΛ 180-190 ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ( ΣΤΡΙΦΤΗ 180-190 ΓΡΠΛΑΚΑ 200-230 ΓΡ ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ(130-140 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 70% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 30%)
ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ (ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35 %)
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1400 ΤΕΜ

800 ΤΕΜ

250 ΤΕΜ

700 ΤΕΜ

800 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

360 ΤΕΜ

15 ΤΕΜ

240 ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ €
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Γ10

Γ11

Γ12

Γ13
Γ14
Γ15
Γ16

Γ17

Γ18

Γ19

Γ20

Γ21

Γ22

Γ23

Γ24

Γ25

Γ26
Γ27

ΚΕΙΚ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ-ΣΤΑΦΙ∆ΟΨΩΜΟ (100-120 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΡΙΦΤΗΤΑΨΙΟΥ (230-250 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΠΙΤΣΑ ΤΑΨΙΟΥ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 150-170
ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ ΤΑΨΙΟΥ (250-270ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 100%)
ΠΕΙΝΕΡΛΙ (150-170 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ-ΥΛΙΚΑ 70-30%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΑΥΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
100%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΠΛΟ (ΣΧΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 100-150 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
100%)
ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 80-100 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
100%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΤΡΙΓΩΝΗ( 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑ (ΟΡΘΩΓΩΝΙΟ – ΟΒΑΛ 145155 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ
24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΣΤΡΙΦΤΗ ( 180-190 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΚΟΥΡΟΥ (ΣΤΡΙΦΤΗ – ΟΒΑΛ 180-190
ΓΡΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ (ΣΤΡΙΦΤΗ-ΤΑΨΙΟΥ 180-190 ΓΡ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24
ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ 65% ΚΑΙ
ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΚΟΤΟΠΙΤΑ (ΣΧΗΜΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΦΩΛΙΑ 250-270 ΓΡ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΝΩΠΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
65% ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗΣ 35%)
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ( 150-180 ΓΡ
ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 10-12 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΥΜΗΣ
80% ΚΑΙ 20% ΓΕΜΙΣΗ)
ΚΟΥΛΟΥΡI ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΑΝΘΟΤΥΡΟ
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 170-180 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 60%-40%)
ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
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ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΕΛΙΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)

Γ28

ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΜΕ ΕΛΙΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ-ΤΥΡΙ
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70-30%)
ΤΥΡΟΚΟΥΛΟΥΡΟ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 180-190 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 7030%)
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (180-200 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70%
ΖΥΜΗΣ-30% ΓΕΜΙΣΗ)
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΡΥΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (180-200 ΓΡ ΜΕ
ΟΡΙΟ ΖΩΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΜΙΣΗΣ 70%
ΖΥΜΗΣ-30% ΓΕΜΙΣΗ)

Γ29

Γ30

Γ31

Γ32

225 ΤΕΜ

475 ΤΕΜ

600 ΤΕΜ

1400 ΤΕΜ

1400 ΤΕΜ

2. Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο προβλεπόµενος Φ.Π.Α, που
επιβαρύνει την Υπηρεσία.
3.
Ο προµηθευτής απαλλάσσεται από κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
Ταµείων Π.Α. ενώ κατά την εξόφληση του θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
(Φ.Ε) 4%, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.2238/94.
Κατά την εξόφληση του πρώτου τιµολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ
4.
Κράτηση για το σύνολο του συµβατικού ποσού, ποσοστού 0,12432% η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
α.
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α’24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16.
β.
Χαρτόσηµο 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,00036%
(0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθµ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α..
γ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 3 και 3 Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
δ.
Υπέρ χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθµ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών.
5.

Επίσης, ο προµηθευτής βαρύνεται µε:

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την
παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις των Μονάδων.
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β.
Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προµήθεια
ειδών όταν αυτοί πραγµατοποιούνται µέχρι µία (1) φορά το µήνα. Για τυχόν
επιπλέον ελέγχους, το κόστος θα βαρύνει την Υπηρεσία.
6.
Οι Μονάδες διατηρούν το δικαίωµα για την κατά κρίση τους τοποθέτηση
παραγγελιών επί των ανωτέρω ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτιµήσεις
του προσωπικού.
Άρθρο 3ο
Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά
1.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα διενεργείται από το Τµ.
Εκµεταλλεύσεων της ∆ιεύθυνσης είτε αυθηµερόν ή εβδοµαδιαίως, είτε
συγκεντρωτικά ανά δεκαπενθήµερο ή µηνιαίως µε απευθείας πληρωµή από το
Ταµείο ή µε κατάθεση των χρηµάτων σε λογαριασµό του προµηθευτή, ως εξής:
α.
Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση των ειδών για τα είδη που θα
παραδίδονται απευθείας στα Μερικά Κυλικεία των υποστηριζόµενων Μονάδων, θα
εκδίδει ανά ηµέρα και ανά Κυλικείο ξεχωριστά ∆ελτίο Αποστολής, χωρίς να
υφίσταται υποχρέωση να διατίθενται από την υπηρεσία µας ∆ελτία Παράδοσης,
ενώ στο τέλος κάθε εβδοµάδας θα εκδίδει το συγκεντρωτικό Τιµολόγιο-∆ελτίο
Αποστολής.
β.
Ο προµηθευτής, κατά την παράδοση ειδών στις ∆ιαχειρίσεις
Τροφοδοσίας και Λέσχες, θα εκδίδει σχετικό τιµολόγιο - δελτίο αποστολής.
Τόσο στα Τιµολόγια, όσο και στα ∆ελτία Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται
πλήρως η περιγραφή των προς πώληση προϊόντων (είδος και τεµάχια ανά είδος)
σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτά που παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία των
υποστηριζόµενων Μονάδων, στις ∆ιαχειρίσεις Τροφοδοσίας και στις Λέσχες.
Επισηµαίνεται ότι ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει Φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ εντός των χρονικών ορίων ισχύος που
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας.
2.
Η µη προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο λύσεως
της σύµβασης.
3.
Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»
και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής πλέον των εξήντα (60) ηµερών, η
Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
χωρίς να απαιτείται όχληση, µε επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάµηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για
το δεύτερο εξάµηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του
εν λόγω έτους.
Άρθρο 4ο
Εγγυοδοσία
Ο προµηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύµβασης, την υπ’ αριθµ. ………………….εγγυητική
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επιστολή, ισχύος µέχρι …………., ποσού ευρώ ……………………που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προµήθεια ειδών,
χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη και
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης.
Άρθρο 5ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου
1.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του έχοντα την
οικονοµική αρµοδιότητα, ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιου οργάνου, σε
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του. Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του.
2.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση,
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται,
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Κατάπτωση ολική της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).
β.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το
σύνολο των προµηθειών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
3.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή τη σύµβαση, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που
επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας, υποχρεούται εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά τα περιστατικά και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία στην
Υπηρεσία. Σε αντίθεση περίπτωση στερείται του δικαιώµατος αυτού.
Άρθρο 6ο
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύµβασης- Ποινικές Ρήτρες
1.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής παραβεί τους όρους της
σύµβασης, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Όσον
αφορά
τις
περιπτώσεις
παραγγελιών, καθυστερήσεων και ελλείψεων:

αδυναµίας

υλοποίησης

(1) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα µίας
(1) ηµέρας, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
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(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από
µία (1) έως δύο (2) ηµέρες, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
(3) Για καθυστέρηση µεγαλύτερη των δύο (2) ηµερών, ποσοστό
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται
επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον
Φ.Π.Α.
β.
Όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του προµηθευτή προς τους
κανονισµούς λειτουργίας και τις υποδείξεις των οργάνων της Μονάδας, έγγραφη
σύσταση, ενώ σε περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, η Μονάδα
δύναται να εισηγηθεί προς τη ∆ιεύθυνση, την κήρυξη του προµηθευτή ως
έκπτωτου.
γ.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους
ελέγχους κατόπιν µακροσκοπικής ή µικροσκοπικής εξέτασης και δεν επηρεάζουν
άµεσα την ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων και υποδηλώνουν µικρές
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας, την ελλιπή
τεκµηρίωση διαδικασιών σχετικά µε τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές, τις
ορθές πρακτικές υγιεινής και τις αρχές του HACCP:
(1)

Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 1.500 €.

(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 2.000 €.

(3)

Για την τρίτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο

(4)

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

2.500 €.

δ.
Όσον αφορά ευρήµατα που διαπιστώνονται από επίσηµους
ελέγχους των αρµόδιων οργάνων Μονάδος και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για
τη δηµόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):
(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηµατικό πρόστιµο 5.000 € και
έγγραφη ενηµέρωση και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρµόδια
Περιφέρεια και στο ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ/∆ΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προµήθειες των εν λόγω
ειδών θα διακοπούν µέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποίηση από τον
ΕΦΕΤ ή άλλο αρµόδιο φορέα, για την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων.
Στο διάστηµα αυτό, η Υπηρεσία µπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες
εφοδιασµού είτε από τον επόµενο µειοδότη που έλαβε µέρος στο διαγωνισµό είτε
µε απευθείας ανάθεση µετά από διαπραγµάτευση, αναλόγως των αναγκών της
Υπηρεσίας, καταλογίζοντας σε κάθε περίπτωση, τις τυχόν µεγαλύτερες διαφορές
τιµών προµήθειας, σε βάρος του προµηθευτή.
(2)

Για τη δεύτερη παράβαση, έκπτωση.

Επίσης, η Υπηρεσία πλέον των ανωτέρω προστίµων, δύναται να
παραπέµψει τον προµηθευτή στα διοικητικά δικαστήρια για ποινικές και αστικές
ευθύνες.
Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες
2.
(τοξικές ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους
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του. Προϊόντα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν
µόλυνση (από ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή
αποσύνθεση.
3.
Ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθµού
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύµφωνα µε τον αριθµό των
προβληµατικών ειδών.
4.
Οι παραβάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός
χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης µε τον
εκάστοτε προµηθευτή.
Άρθρο 7ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης και
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι
αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών, µετατίθεται ανάλογα
ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον
προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, µέσα σε
χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν.4412/16.
2.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της ∆ιεύθυνσης.
3.
Κανένας από τους ανωτέρω λόγους δεν γίνεται αποδεκτός εφόσον ο
προµηθευτής παραδώσει προϊόντα σε άλλον καταναλωτή κατά τις ηµεροµηνίες
που επικαλέστηκε αδυναµία παράδοσης στη Μονάδα.
4.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.
β.
προµηθευτή.

Γενική ή µερική πυρκαγιά, στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του

γ.

Πληµµύρα.

δ.

Σεισµός.

ε.

Πόλεµος

στ. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των
µηχανηµάτων, που πιστοποιείται από το αρµόδιο
όργανο και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο ή τον
κατασκευαστή – προµηθευτή δευτερευόντων εξαρτηµάτων ή πρώτων υλών.
ζ.

Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).

η.

Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
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Άρθρο 8ο
Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσµία
1. Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδίδονται στα Μερικά Κυλικεία ή το
Κεντρικό Κυλικείο ή τις Λέσχες και τη ∆ιαχείριση Τροφοδοσίας των Μονάδων,
καθηµερινά και σε ορισµένες περιπτώσεις και Κυριακές - Αργίες, εντός 24 ωρών
από την τοποθέτηση παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρµόδια
όργανα των Μονάδων, ανεξάρτητα από το µέγεθος αυτής και σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσας και
την προσφορά του προµηθευτή, ως το Παράρτηµα «Α» της παρούσας.
2. Η συσκευασία των προς παράδοση υλικών θα είναι όπως του εµπορίου
και πάντα σύµφωνη µε το πνεύµα των ∆ιατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη χρηµατική
επιβάρυνση, ενώ σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας θα αναγράφονται,
τουλάχιστον, οι παρακάτω ενδείξεις:
α.

Επωνυµία του προµηθευτή.

β.

Είδος και ποσότητα του προϊόντος.

γ.

Καθαρό βάρος προϊόντος και (προαιρετικά) µικτό βάρος του.

δ.

Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος.

3. Για όσα προϊόντα δεν είναι τυποποιηµένα ή δεν τυλίγονται, θα
ακολουθείται η παρακάτω, κατά είδος, διαδικασία συσκευασίας - µεταφοράςδιάθεσης:
α.

Σφολιατοειδή ( τυρόπιτες, λουκανόπιτες, σπανακόπιτες κλπ.)

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Θα είναι συσκευασµένα
σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση
από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. Τα ψηµένα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µία στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα µε µικρή
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα, µε ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της
προηγούµενης ηµέρας, απαγορευµένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
β.

Πίτσες

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Τα ψηµένα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
Κατά τη διάθεσή τους θα συνοδεύονται από χαρτοπετσέτα µε µικρή
χαρτοσακούλα ή αδιάβροχο χαρτί κατάλληλο για τρόφιµα, µε ευθύνη και έξοδα του
προµηθευτή.
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά τα είδη της
προηγούµενης ηµέρας, απαγορευµένης της διάθεσής τους προς κατανάλωση.
γ.

Κρουασάν.

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν συµπιεσθεί και
κακοποιηθεί λόγω κακής µεταφοράς ή κακής τεχνολογίας της συσκευασίας καθώς
και η διάθεση προϊόντων που δεν έχουν ατοµική συσκευασία.
δ.

Ντόνατς.

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Θα είναι συσκευασµένα
σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση
από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα.
Τα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
Επιτρέπεται η µεταφορά και διάθεση σε ατοµική συσκευασία
κατάλληλη για τρόφιµα.
ε.

∆ιάφορα αρτοσκευάσµατα (σταφιδόψωµο, κουλούρια κλπ.).

Η µεταφορά τους θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα κλειστού τύπου
που προορίζονται αποκλειστικά για µεταφορά τροφίµων. Θα είναι συσκευασµένα
σε χαρτοκιβώτια ή ανοξείδωτα σκεύη που εσωτερικά φέρουν πρόσφατη επένδυση
από αδιάβροχο χαρτί (λαδόκολλα) και ανάλογο κάλυµµα. Τα ψηµένα είδη θα
τοποθετούνται και θα µεταφέρονται σε µια στρώση, απαγορευµένης της
µεταφοράς τους µε «χύδην» µορφή.
4. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς των
προϊόντων στις Μονάδες, πρέπει να είναι κατάλληλα για µεταφορά τροφίµων µε
την απαιτούµενη ισοθερµική και ψυκτική ικανότητα, αναλόγως του είδους που
µεταφέρουν. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται από τον προµηθευτή θα είναι
αποκλειστικά αυτά που έχουν δηλωθεί στην προσφορά του. Ακόµη, ο χώρος
τοποθέτησης των προϊόντων πρέπει να διατηρείται καθαρός και να απολυµαίνεται
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (σχετική βεβαίωση απολύµανσης να βρίσκεται στη
διάθεση του επιθεωρούντος Υγειονοµικού Αξιωµατικού σε οποιοδήποτε στάδιο
ελέγχου).
5.
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την παράδοση των ειδών
είναι τα κάτωθι:
α…………………
β………………….
.
.
.
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλαµβάνει και να αντικαθιστά τα
αλλοιωµένα και µη πωλούµενα είδη κυλικείου καθώς και τα είδη για τα οποία έχει
λήξει η ηµεροµηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση και σε
περίπτωση άρνησής του, επιβάλλονται σε αυτόν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
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7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η αρµόδια επιτροπή για την
παρακολούθηση της και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (που θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, µε συµµετοχή υποχρεωτικά, του Ιατρού της
Μονάδας), δύναται να προβαίνει στους προβλεπόµενους ελέγχους, προκειµένου
να διαπιστώνεται εάν ο προµηθευτής συγκεντρώνει βαθµολογία άνω των 650
µορίων. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δε συγκεντρώνει την ανωτέρω
βαθµολογία, η Μονάδα ενηµερώνει την Προϊστάµενη Αρχή, η οποία δύναται να τον
κηρύξει έκπτωτο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
8. Επίσης, η Μονάδα κατά την κρίση της και παρουσία του προµηθευτή ή
του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς κατανάλωση
ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο Στρατιωτικό Χηµείο ή σε αντίστοιχο Χηµείο
(όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.

Μικροβιολογικό.

β.

Χηµική Ανάλυση.

γ.

Ιστολογική Εξέταση.

9. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται, θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και
το κόστος τους θα βαρύνει τον προµηθευτή. Επίσης, τον προµηθευτή θα βαρύνει
και το κόστος των χηµικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µέχρι
µία φορά το µήνα ή δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος
βαρύνει την Υπηρεσία.
10. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι
απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων.
11. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από υπολόγους που θα ορίσει η κάθε
Μονάδα. Οι υπόλογοι θα ελέγχουν τη συµφωνία των ειδών µε τους όρους και τις
προδιαγραφές της σύµβασης και θα βεβαιώνουν ότι τα υλικά είναι κατάλληλα και
µπορούν να παραληφθούν και να χρησιµοποιηθούν. Σε περίπτωση που κρίνουν
πως τα υλικά παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, θα
αιτούνται την άµεση εκ νέου εξέταση των ειδών από την αρµόδια Επιτροπή για την
παρακολούθηση και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Η Επιτροπή
αυτή θα εισηγείται την παραλαβή ή την απόρριψή τους, αναφέροντας
απαραιτήτως του λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις των απορριπτόµενων
ειδών.
12. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωµοδότηση συλλογικού οργάνου (πχ µετάθεση χρόνου παράδοσης, επιβολή ή
απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου κλπ). Σε
όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρµόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση της
απαιτούµενης γνωµοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισµού. Εάν κάποιο από τα µέλη της επιτροπής, στο διάστηµα που
µεσολαβεί από τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι την εκδήλωση της απαίτησης
για γνωµοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα (έχει µετατεθεί, αποστρατευθεί
κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον, µε απόφαση του ∆ιευθυντή.

90

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ»
Α∆ΑΜ: 18PROC003344311
Α∆Α: 6Γ7Ι6 – ΑΘ0

Άρθρο 9ο
Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου
Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση
κάποιου όρου της σύµβασης από τον προµηθευτή, εισπράττεται από όσα ο
προµηθευτής λαµβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις
διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα,
εισπράττονται τα δικαιώµατα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις Προµηθευτή
1.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιµοποιεί ο προµηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας των Μονάδων.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να επιδεικνύει άψογη
συµπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόµους
και τον κανονισµό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
2.
Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος (ποινικά
και αστικά) για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί στο εισερχόµενο στη Μονάδα
προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως
ότι:
α.
∆εν θα έχει ουδεµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ.
εξάρτηση από την ΠΑ.
β.
Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων.
3.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από αµέλεια του
προσωπικού του προµηθευτή προς οιονδήποτε, ο προµηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
4.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ της Μονάδος και του
προµηθευτή, αρµόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον
από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.
Ά ρ θ ρ ο 11ο
∆ιάρκεια Σύµβασης
1.
Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ισχύος από ………. έως
………….
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Άρθρο 12ο
Λύση και Τροποποίηση Σύµβασης
1.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, η σύµβαση µπορεί να
τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/16.
2.
Η Υπηρεσία διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα για λύση της σύµβασης,
σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 133 του
Ν.4412/16.
Άρθρο 13ο
Αναπροσαρµογή Τιµών
Οι τιµές θα παραµείνουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.

Άρθρο 14ο
Ολοκλήρωση Σύµβασης
1.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α.
Εκπνεύσει ο συµβατικός χρόνος, µαζί µε τις τυχόν παρατάσεις που
εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιµήµατος,

αφού

γ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκε η σχετική εγγύηση, του
άρθρου 7 της παρούσας.

ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.
Η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
3.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση
σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την
κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής
διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζοµένου του Ελληνικού ∆ικαίου.
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Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
4.
υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο

Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Οικονοµική Προσφορά Προµηθευτή
«Β» Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών
«Γ» Φύλλο Επιθεώρησης Βιοµηχανιών Τροφίµων και Αντιπροσώπων

Ασµχος (Ο) ∆ηµήτριος Φόβος
∆ιευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Σγός (Ο) Χρυσούλα Τσιακοκώστα
Επιτελής Τµ. Προµηθειών
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