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ΥΟΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
10 Γεθ 21
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «B» ΣΖ ΓΓΖ
Φ.800/150/4720/.1765
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΔΗ ΜΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΑΡΣΟΤ Δ ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟ
Άξζξν 1
Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο
1.
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αλάδεημε κεηνδφηε
γηα ηελ πξνκήζεηα-παξαζθεπή θαη ςήζε άξηνπ ,( ιεπθνχ Άξηνπ θ Οιηθήο άιεζεο)
ζε ηδησηηθφ αξηνπνηείν, (ςσκί πάληα εκέξαο) γηα ην ΤΗΣΗΟ ηεο ρνιήο. Ζ
πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο φπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 75, 79 θαη 80 ηνπ
Ν.4412/2016, αθνχ ε ΔΣΣΖΛ ειέγμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ ηδίνπ
Νφκνπ θαη κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.
2.
πλνιηθή εθηηκψκελε αμία: Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ
δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη απφ ιφγνπο κε
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε –
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκψκελε ζχκβαζε – δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (15.000,00 €) πεξίπνπ.
3.
Σα παξαπάλσ πιηθά λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο, θαηάιιεια γηα ηνπο
ζθνπνχο πνπ πξννξίδνληαη θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 7εο Έθδνζε ηεο
Σερληθήο Πεξηγξαθήο Δηδψλ Κπιηθείνπ ΓΔ/ΓΔΜ.
ΆΡΘΡΟ 2
Γηεμαγσγή Γηαγσληζκνύ
1.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε άξζξν 118
ηνπ Ν.4412/2016 κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/16. Ζ
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη παξνπζία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί φπνηνο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ
πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη επί
ησλ αλαγξαθφκελσλ ηηκψλ ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ πσιήζεσο.
2.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ζα ππνβιεζνύλ ή απνζηαινύλ
ζηελ επηηξνπή ηνπ ηξαηόπεδν «ΣΥΖ (ΠΕ) ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ ΥΡΖΣΟΤ»
Έιιελνο ηξαηηώηε 1 ηει 26210-25506/7 ηει. (εζση.) 6140 Email: settil-1oeg@army.gr, νπόηε ζα γίλεη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ν
έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
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Σξφπνο θαηάξηηζεο ησλ πξνζθνξψλ φπσο θαίλεηαη ζην άξζξν 2 ησλ
γεληθψλ φξσλ.
3.

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο (3) Φάζεηο, φπσο παξαθάησ:

α.
1ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:
πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο.

Έιεγρνο

Γηθαηνινγεηηθψλ

β.
2ε ΦΑΖ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ.

Άλνηγκα

–

γ.
– Καηαθχξσζε.

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:

Αμηνιφγεζε

3ε ΦΑΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ Μεηνδφηε

4.
Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ δηαθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη
ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο πξνζθέξνληεο. Ζ κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα
πξνζθνξά θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.
5.
Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν
κεηνδφηεο θαηφπηλ θιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 90 ηνπ Ν 4412/16.
6.
H ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε
δώδεθα (12) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ όπσο ζην άξζξν 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 3
Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ.
1.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ θξηζνχλ ηειηθά
αζχκθνξα γηα ηελ ππεξεζία, ζα καηαησζεί θαη ζα επαλαιεθζεί ζε 3 θάζεηο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/16 κεηά απφ λεφηεξε ελεκέξσζε αθνχ
θνηλνπνηεζεί ε επαλάιεςε ηνπ ηδηαίηεξα ζ΄ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ
πξνεγνχκελν ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. Ζ θαηάζεζε ηξηψλ πξνζθνξψλ δελ
πξνβιέπεηαη ζην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ, αξθεί φκσο, φηαλ
ππνβάιιεηαη κία κφλν πξνζθνξά γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή, λα
ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ, είηε πξνεγνπκέλσλ δηαγσληζκψλ, είηε ηεο
αγνξάο πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ζπκθέξνπζα. Γηα ηελ επίηεπμε φζν ην
δπλαηφ ζπκθεξνηέξσλ ηηκψλ γηα ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε
ζπκκεηνρή ζηνπο πέξα ηνπ ελφο πξνκεζεπηή.
2.
Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ θαη ππάξρνπλ ηζφηηκεο
πξνζθνξέο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή, ηειηθφο
πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 90 ηνπ
Ν.4412/16.
3.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο

Β-3

ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε
θάζε πξφζθνξν ηξφπν επί απνδείμεη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε ππφινηπε
δηαδηθαζία ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ
Ν.4412/2016.
4.
Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν (2)
κέξε, γίλεηαη εληφο είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο
θαηαθπξψζεσο θαη αθνχ ν ηειεπηαίνο κεηνδφηεο πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16.
5.
Ζ αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο ζα θαζνξηζζεί κε ηελ
θαηαθχξσζε.
6.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζεο γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ
Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 4
Γηάξθεηα ύκβαζεο
Ζ πξνο ππνγξαθή ζύκβαζε ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) Έηνπο
ΆΡΘΡΟ 5
Κξαηήζεηο-Έμνδα
1.
Πνπ ηζνχηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1000€) Δπξψ, δηελεξγνχληαη
θξαηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 4,23068%, πνπ αλαιχνληαη σο εμήο:
α.

Τπέξ ΜΣ:

4,00%

β.

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.:

0,07%

γ.

Τπέξ Α.Δ.Π.Π.:

0,06%

δ.

Τπέξ Υαξηνζήκνπ:

0,0839%

ε.

Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ:

0,01678%

ΤΝΟΛΟ 4,23068%
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ζη.
Πξφζζεηα, παξαθξαηείηαη ππέξ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο(ΦΔ)
πνζνζηφ 4% (πξνκήζεηεο) ή 8% (ππεξεζίεο), επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο.
2.
Γηα ηα εθόδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη από ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδήκαηνο
(Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ). Ο ηξόπνο πιεξσκήο
έγθεηηαη ζην Γρζηή ΚΦΜ ζύκθσλα κε ηε κεληαία θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γθζεο» πνπ ζα
πξνζθνκίδνπλ νη πξνκεζεπηέο.
4.
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ
ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα
θαη ηηκή.
5
Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε αλά κήλα
ππνβνιήο απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα «είζπξαμε
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Γθζεο» θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο

ΆΡΘΡΟ 6
Πιεξσκή-Γηθαηνινγεηηθά
1.
Γηα ηα εθφδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπζζίηην, ε εμφθιεζε ζα
γίλεηαη απφ ην ΚΣ/ΓΤΒ (Αζήλα) (θαηάζεζε ρξεκάησλ ζηνλ ινγαξηαζκφ
ηξαπέδεο ηνπ θάζε πξνκεζεπηή) θαη ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνχληα
θφξν εηζνδήκαηνο (Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ).Δπηπιένλ
ζα επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο, φπσο αλαιπηηθά θαίλνληαη
παξαθάησ:
α.
Πνπ ηζνχηαη κε ή ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1000€) Δπξψ,
δηελεξγνχληαη θξαηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 4,23068%, πνπ αλαιχνληαη σο
εμήο:
(1)

Τπέξ ΜΣ:

4,00%

(2)

Τπέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.:

0,07%

(3)

Τπέξ Α.Δ.Π.Π.:

0,06%

(4)

Τπέξ Υαξηνζήκνπ:

0,0839%

(5)

Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ:

0,01678%

ΤΝΟΛΟ 4,23068%
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2.
Γηα ηα εθόδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη από ηε Γρζε ΚΦΜ, γηα
κεηαπώιεζε ζα παξαθξαηείηαη 4% γηα ηνλ αλαινγνύληα θόξν εηζνδήκαηνο
(Ν. 2198/94) επί ηεο θαζαξήο αμίαο (δει. κείνλ ΦΠΑ). Ο ηξόπνο πιεξσκήο
έγθεηηαη ζην Γρζηή ΚΦΜ ζύκθσλα κε ηε κεληαία θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γηα «είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γθζεο» πνπ ζα
πξνζθνκίδνπλ νη πξνκεζεπηέο.
3.
Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ εμνθιεκέλνπ
ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα πσινχκελα είδε ιεπηνκεξψο θαηά είδνο, πνζφηεηα
θαη ηηκή.
4.
Δπηπιένλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε αλά κήλα
ππνβνιήο απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα «είζπξαμε
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Γθζεο» θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
ζηε Γρζε Μηζζνηξνθνδνζίαο θαη ζηε Γρζε ΚΦΜ.
5.

Δπηπιένλ νη πξνκεζεπηέο ζα επηβαξχλνληαη:

α.
Με κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα, κέρξη
ηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο.
β.
Με ηα έμνδα δηελέξγεηαο δεηγκαηνιεςίαο, απνζηνιήο ησλ
δεηγκάησλ θαζώο θαη ηελ εμόθιεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ.
γ.
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή επί
αλαινγνχληα θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξ. 1&2.

ησλ

θξαηήζεσλ

ή

ηνπ

ΆΡΘΡΟ 7
Μεηαθνξά – Παξάδνζε – Παξαιαβή
1.
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ
πξντφλησλ ζηε ΔΣΣΖΛ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη ζύκθσλα κε ηελ
Διιεληθή λνκνζεζία, λα δηαηεξνχληαη πάληνηε θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη
θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
2.
Ζ
πνηνηηθή
θαη
πνζνηηθή
παξαιαβή
ησλ
πιηθώλ
πξαγκαηνπνηείηαη από ηξηκειή επηηξνπή κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή
ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θαη ηνπ αξκνδίνπ δηαρεηξηζηή.
ΆΡΘΡΟ 8
Τγεηνλνκηθόο θαη Πνηνηηθόο Έιεγρνο
1.
Με κέξηκλα ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζα
ζπγθξνηεζεί επηηξνπή πξνειέγρνπ ηξνθίκσλ, ε νπνία ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε
ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα
θξηζνχλ αθαηάιιειεο απφ ηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ ηνπ ρεκαηηζκνχ,

Β-6

απνθιείνληαη. Πεξηνδηθνί έιεγρνη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ρεκαηηζκνχ.
2.
Ο πξνκεζεπηήο πξνζππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ δειηίν δεηγκαηνιεςίαο
ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην φλνκά ηνπ νινγξάθσο θαζψο θαη ε ηδηφηεηά ηνπ φηαλ
πξφθεηηαη γηα αληηπξφζσπν.
3.
Ζ πνηνηηθή παξαιαβή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά :
α.

Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ εηδψλ

β.

Με εξγαζηεξηαθή εμέηαζε

γ.

Με νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε.

4.
Σπρφλ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή
αληηπξνζψπνπ ηνπ ελώ ε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη ην θόζηνο ησλ αλαιύζεσλ
επηβαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή.
5.
Ζ επηηξνπή ζα επηζθέπηεηαη πεξηνδηθά ηελ βηνηερλία – απνζήθε
πξνκεζεπηή γηα δηαπίζησζε ηεο ηεξήζεσο ησλ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ,
πγηεηλήο επεμεξγαζίαο θαη ελαπνζεθεχζεσο ησλ πξννξηδφκελσλ γηα
ηξαηησηηθή Τπεξεζία πξντφλησλ, ηελ θαηάζηαζε θαη ην είδνο
ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο.

ηνπ
ηεο
ηελ
ηεο

6.
Σα απνηειέζκαηα φισλ γεληθψο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ
ηίζεληαη ππφςε ηεο ΔΣΣΖΛ/4ν ΔΓ θαη ε νπνία εηζεγείηαη ακέζσο γηα ηε ιήςε
απνθάζεσο.
ΆΡΘΡΟ 9
Απνηειέζκαηα Δξγαζηεξηαθώλ Δμεηάζεσλ
1.
ππεξεζία.

Χο κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ιακβάλνληαη ηα εγθξηζέληα απφ ηελ

2.
ε πεξίπησζε αλεπξέζεσο παζνινγηθψλ κηθξννξγαληζκψλ, ε
δεηγκαηνιεςία επαλαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ην Κ 422-10. Δάλ ην Πξντφλ θξηζεί
εθ λένπ αθαηάιιειν ηφηε εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 θαη 13
ησλ παξφλησλ εηδηθψλ φξσλ
3.
ε πεξίπησζε αθαηαιιειφηεηαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ
εθαξκφδνληαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 8 θαη 11 ησλ εηδηθψλ φξσλ.
4.
Σα ραξαθηεξηδφκελα, σο αθαηάιιεια, πξντφληα επαλαδεηγκαηίδνληαη.
Ζ λέα δεηγκαηνιεςία αθνξά λέα πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο (δείγκα δηπιάζην ηνπ
πξψηνπ) πνπ παξαδίδεηαη ζηε Μνλάδα.
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5.
Λνηπά, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 7 εο έθδνζεο
ηεο ΓΔ/ΓΔΜ
ΆΡΘΡΟ 10
Σερληθνί Πξνζδηνξηζκνί
1.
Ο παξαζθεπαδφκελνο άξηνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ακέζσο κεηά
ηελ απνθιηβάλεπζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
α.
β.
θάησ επηθάλεηα

Βάξνο 20 – 25 γξακ. πεξίπνπ αλψηεξν ηνπ θαλνληθνχ.
Να απνδίδεη ήρν ππφθσθν θηππνχκελνο κε ηα δάθηπια ζηελ

γ.

Να έρεη ρξψκα θηηξηλνθαθεηί ζε φιε ηελ επηθάλεηα απηνχ.

δ..

Να έρεη επράξηζηε νζκή θαη γεχζε θαη φρη ππφμηλε.

ε.
Σν βάξνο ηεο θάζε κίαο θξαηδφιαο ζα είλαη 500 γξακ. κεηά
παξέιεπζε 12 σξψλ κεηά ην ςήζηκν..
ζη.
Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάγεη θάζε κέξα
αξηζκφ κεξίδσλ άξηνπ (θξαηδφιεο) φζν θαη ε αξηνδνηνχκελε δχλακε ηεο
ΔΣΣΖΛ, ε νπνία ζα γίλεηαη γλσζηή ζε απηφλ εθ κέξνπο ηνπ αγνξαζηή.
δ.
Ο αγνξαζηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηηο
εξγαζίεο αξηνπνηήζεσο ζην αξηνπνηείν ηνπ εξγνιάβνπ.
ΆΡΘΡΟ 11
Έιεγρνο Τγεηνλνκηθόο, Πνηνηηθόο (Αξηνπνηείνπ)
1.
Με κέξηκλα ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζα
ζπγθξνηεζεί επηηξνπή πξνειέγρνπ αξηνπνηείσλ, ε νπνία ζα πξνβεί ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. Δπηρεηξήζεηο, νη
νπνίεο ζα θξηζνχλ αθαηάιιειεο απφ ηελ επηηξνπή πξνειέγρνπ ηνπ ρεκαηηζκνχ,
απνθιείνληαη. Πεξηνδηθά έιεγρνη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ρεκαηηζκνχ.
2.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε
έθζεζε επηζεσξήζεσο ηελ επηηξνπήο πξνειέγρνπ ηεο ΓΗΚΔ (ΗV ΜΠ)/4νΔΓ
3.
Σα πιηθά θαη ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη θαζαξά
θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
4.
Οη αξηεξγάηεο πξέπεη λα είλαη πάληνηε θαζαξνί θαη απόιπηα
πγηείο, λα ππνβάιινληαη ζηηο πξνβιεπόκελεο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο.
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ΆΡΘΡΟ 12
Σερληθνί όξνη
(Φσκί-αξηνπνηεηηθά πιηθά- κέζνδνο αξηνπνηήζεσο)
1.
Σν ςσκί πνπ παξαζθεπάδεηαη, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο,
δειαδή λα παξνπζηάδεη ακέζσο κεηά ηελ εθιηβάλεπζε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :
α.
Σν ζρήκα ηνπ λα είλαη ην αληίζηνηρν ηεο θφξκαο κε
νκνηφκνξθε θαη θπξηή ηελ πάλσ επηθάλεηα.
β.
Σν ςσκί πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλν λα έρεη νκνηφρξσκε
ιεπθφηεηα αλάινγα κε ην αιεχξη απφ ην νπνίν παξαζθεπάδεηαη, ςίρα νκνεηδνχο
ζπζηάζεσο θαιά δπκσκέλε, ε πάλσ θφξα (φςε) πάρνπο θαηά κέγηζην 4 ρηιηνζηά
θνιιεκέλε κε ηελ ςίρα, απφ ηελ νπνία λα απνζπάηαη εχθνια κε ην ρέξη, ρσξίο
ζρηζκέο θαη θνπζθψκαηα. Σν ρξψκα πξέπεη λα είλαη θηηξηλνθαθεηί. Ζ θάησ θφξα
(πάηνο) πην θηηξηλσπνχ ρξψκαηνο απφ ην επάλσ, πάρνπο κηθξφηεξν ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηνζηψλ θαη λα κελ παξνπζηάδεη θελά κε ηελ ςίρα κηθξφηεξν ησλ
ηεζζάξσλ ρηιηνζηψλ θαη λα κελ παξνπζηάδεη θελά κε ηελ ςίρα.
γ.
Ζ κπξσδηά ηνπ ςσκηνχ πξέπεη λα είλαη επάξεζηε, ε γεχζε
γιπθηά θαη λα πξνθαιεί ηελ φξεμε.
δ.
Δπίζεο ην θαιά ςεκέλν ςσκί δηαθξίλεηαη απφ ηα πην θάησ
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη κηζή ψξα κεηά ηελ απνθιηβάλεπζε.
(1)
Απφ ηνλ θηχπν, δειαδή φηαλ ην ρηππάκε ζηελ θάησ
επηθάλεηα κε ηα δάρηπια ηνπ ρεξηνχ πξέπεη λα απνδίδεη ππφθσθν ήρν.
(2)
Απφ ηελ επηζεψξεζε νιφθιεξεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ
ςσκηνχ πνπ πξέπεη λα έρεη ρξψκα θηηξηλνθαθεηί, γεχζε επάξεζηε θαη κπξσδηά φρη
βαξηά θαη ππφμηλε.
(3)
Πηέδνληαο νιφθιεξν ην ςσκί απφ πάλσ πξνο ηα θάησ
κε ειαθξά πίεζε, ην θαιήο πνηφηεηαο ςσκί ζπζηέιιεηαη θαη επαλέξρεηαη πιήξσο.
(4)
Με ην θφςηκν ηνπ ςσκηνχ ζε δπν θνκκάηηα θαη
πηέδνληάο ην, φπσο πξνεγνπκέλσο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ειαζηηθφηεηα ζπζηνιήο θαη επαλαθνξάο.
(5)
Ζ ςίρα, κεηά ην θφςηκν φπσο πξνεγνπκέλσο, πξέπεη
λα είλαη ζπνγγψδεο κε νκνηφκνξθν θπςέισκα απφ κηθξέο θαη νκνηφκνξθεο
ηξχπεο. Όηαλ πηέδνπκε ηελ ςίρα ειαθξά, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηελ θαιή
ειαζηηθφηεηα. Δπί πιένλ θαηά ηελ πίεζε πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε ζηα δάρηπια
αθή ζηεγλή θαη φρη πγξή θαη λα κελ πξνζθνιιάηαη ζηα δάρηπια ε ςίρα.
ε.
Σν βάξνο ηνπ ςσκηνχ
απνθιηβάλεπζε πξέπεη λα είλαη 500 γξ.

κεηά

απφ

12σξν

απφ

ηελ
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ζη.
Απηά ηα γλσξίζκαηα θαιήο πνηφηεηαο ςσκηνχ πξέπεη λα
ειέγρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ Μνλάδσλ πνπ αξηνπνηνχλ ζε
ηδησηηθά αξηνπνηεία.
2.
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ςσκηνχ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο ηαρείαο
αξηνπνηήζεσο ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα 7 ηεο ΠαΓ 6-14/12/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΖ.
3. Σα πιηθά απηά αλαθέξνληαη ζηελ ΠαΓ 6-14/12/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΖ θιίκαθα 7
θαη ΠΔΓ-Α-Ο1011 έθδνζε 1ε 24 Ηνπι 20 << ΑΛΔΤΡΟ ΣΤΠΟΤ 100%>> (ΣΡΟΦΗΜΟ
ΤΗΣΗΟ) είλαη :
α. Σαρεία Αξηνπνίεζε γηα Παξαζθεπή Λεπθνύ Άξηνπ
Α/Α Απαηηνχκελα Δθφδηα γηα Παξαζθεπή Άξηνπ (θξαηδφια)
1.
Αιεχξη ηχπνπ 70%, γηα κεξίδα άξηνπ 500 γξ.
(εηξεληθήο θαη πνιεκηθήο πεξηφδνπ)
2.
Πεπηεζκέλε δχκε αξηνπνηίαο (καγηά) ή μεξά δχκε
Αξηνπνηίαο
3.
Αιάηη
4.
Λάδη καγεηξηθφ γηα επάιεηςε θνξκψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη φηαλ ε επάιεηςε γίλεηαη κε ην ρέξη
5.
Ξχδη, απφ ηελ 1ε Μαΐ. κέρξη 31 Οθη. θάζε ρξφλν, γηα
Απνιχκαλζε αξηνπνηεηηθψλ ζθεπψλ
6.
Υεκηθφ θαζαξφ νμηθφ νμχ πεξηεθηηθφηεηαο 99 – 100 %
ππθλφηεηαο 1.048 κέρξη 1.051 γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Μαΐ.
κέρξη 31 Οθη.
ή
7.
ε πεξίπησζε έιιεηςεο νμηθνχ νμένο, θαζαξφ μχδη
πεξηεθηηθφηεηαο 3.5% ζε νμηθφ νμχ
8.
Λάδη
καγεηξηθφ
γηα
ηελ
επάιεηςε
θνξκψλ,
φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φηαλ γηα ηελ επάιεηςε ρξεζηκνπνηείηαη
κεράλεκα επάιεηςεο θνξκψλ
9
Απφδνζε αιεχξνπ

Πνζφηεηα
385 γξ
1.250 γξ
400 γξ
1.500 γξ
120 γξ
40 γξ
100
θπβ.εθ.
3.000γξ
420 ml
ή
385 γξ
130 %

β. Σαρεία Αξηνπνίεζε γηα Παξαζθεπή Άξηνπ Οιηθήο Άιεζεο
Από Αλάκεημε δπν Σύπσλ Αιεύξσλ
(30% Αιεύξνπ Σύπνπ 70%-70% Αιεύξνπ Σύπνπ 100%)
Α/Α Απαηηνχκελα Δθφδηα Γηα Παξαζθεπή Άξηνπ (Φξαληδνια)
1.
Αιεχξη ηχπνπ 70%, γηα κεξίδα άξηνπ 500 γξ.
Αιεχξη ηχπνπ 100%, γηα κεξίδα άξηνπ 500 γξ
(κφλν γηα εηξεληθή πεξίνδν)
2.
Πεπηεζκέλε δχκε αξηνπνηίαο (καγηά) ή μεξά δχκε
Αξηνπνηίαο
3.
Αιάηη
4.
Λάδη καγεηξηθφ γηα επάιεηςε θνξκψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη

Πνζφηεηα
115 γξ
270γξ
1.400 γξ
400 γξ
1.600 γξ
120 γξ
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5.
6.

7.
8.

9

θαη φηαλ ε επάιεηςε γίλεηαη κε ην ρέξη
Ξχδη, απφ ηελ 1ε Μαΐ. κέρξη 31 Οθη. θάζε ρξφλν, γηα
Απνιχκαλζε αξηνπνηεηηθψλ ζθεπψλ
Υεκηθφ θαζαξφ νμηθφ νμχ πεξηεθηηθφηεηαο 99 – 100 %
ππθλφηεηαο 1.048 κέρξη 1.051 γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Μαΐ.
κέρξη 31 Οθη.
ή
ε πεξίπησζε έιιεηςεο νμηθνχ νμένο, θαζαξφ μχδη
πεξηεθηηθφηεηαο 3.5% ζε νμηθφ νμχ
Λάδη
καγεηξηθφ
γηα
ηελ
επάιεηςε
θνξκψλ,
φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φηαλ γηα ηελ επάιεηςε ρξεζηκνπνηείηαη
κεράλεκα επάιεηςεο θνξκψλ
Απφδνζε αιεχξνπ

40 γξ
100
θπβ.εθ.
3.000γξ
420 ml
ή
385 γξ
130 %

6.
Οη πνζφηεηεο ησλ εθνδίσλ πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ηαρεία, φζν
θαη ζηε βξαδεία αξηνπνίεζε, είλαη νη απαηηνχκελεο γηα αξηνπνίεζε εθαηφ (100)
ρηιηφγξακκσλ αιεχξνπ.
7.
Σν βάξνο ηεο εκεξήζηαο κεξίδαο λσπνχ άξηνπ (ζρήκαηνο
θξαηδφιαο) είλαη ησλ 500 γξ. γηα ηελ εηξεληθή πεξίνδν, κεηά απφ 12 ψξεο απφ ην
ςήζηκν. Γηπιάζηεο πνζφηεηεο παξαζθεπαδφκελνπ άξηνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν (2)
κεξίδεο.
.
ΆΡΘΡΟ 13
Παξαιαβή ςσκηνύ
1.
Ο αγνξαζηήο ππνρξεψλεηαη λα εηδνπνηεί θαζεκεξηλά ηνλ εξγνιάβν
βάζεη ησλ αηηήζεσλ ηεο Μνλάδαο γηα ην ζχλνιν ησλ κεξίδσλ πνπ ζα παξαρζνχλ
γηα ηελ επφκελε εκέξα θαη ζα θαζνξίδεηαη ην είδνο ηνπ άξηνπ (ιεπθνχ άξηνπ 70%νιηθεο 30%).
2.
Ζ παξαιαβή ηνπ ςσκηνχ απφ ην αξηνπνηείν ζα γίλεηαη κε
κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αγνξαζηή ή ηνπ εξγνιάβνπ. Ο αγνξαζηήο έρεη ην δηθαίσκα
λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ςσκηνχ:
α.
Απφ ην αξηνπνηείν απεπζείαο, εθφζνλ ιφγσ απνζηάζεσο
δηεπθνιχλεηαη ε παξαιήπηξηα Μνλάδα
β.

Γηαλνκή απφ ηνλ εξγνιάβν απεπζείαο ζηε Μνλάδα.

3.
Ο αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη κφληκα αληηπξφζσπν ζηελ
έδξα ηνπ αξηνπνηείνπ, πνπ ζα απνηειεί ην ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ
εξγνιάβνπ θαη ζα παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ςσκηνχ ζηελ
παξαιήπηξηα Μνλάδα.
4.
Ζ παξαιαβή ηνπ ςσκηνχ ζα γίλεηαη χζηεξα απφ δχγηζε ζε πιάζηηγγα
ηνπ εξγνιάβνπ, πνπ έρεη ειεγρζεί γηα ηελ αθξίβεηα ηεο απφ ηελ αξκφδηα
αγνξαλνκηθή αξρή.
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5.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο δελ ζα παξαζθεπάζεη γηα
νπνηνδήπνηε ιφγσ ην ζχλνιν ησλ κεξίδσλ ςσκηνχ, γηα ηηο νπνίεο είρε
εηδνπνηεζεί, νη ιηγφηεξεο κεξίδεο ηεο ηδίαο πνζφηεηαο αγνξάδνληαη απφ ην
ειεχζεξν εκπφξην θαη ε επηπιένλ αμία βαξχλεη ηνλ εξγνιάβν. Σν παξαπάλσ πνζφ
θξαηείηαη απφ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ν εξγνιάβνο.
6.
ε πεξίπησζε ειιεηκκαηηθήο πνζφηεηαο ςσκηνχ, ε δηαθνξά
ζπκπιεξψλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ.
ΆΡΘΡΟ 14
Αληηθαηάζηαζε Αιεύξνπ ή Φσκηνύ
1.
Φσκί πνπ παξαζθεπάζζεθε θαη θξίζεθε απφ ην αξκφδην πγεηνλνκηθφ
φξγαλν αθαηάιιειν γηα βξψζε, αληηθαζίζηαηαη κε άιιν θαηάιιειν ςσκί ηεο ηδίαο
πνηφηεηαο, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ εξγνιάβνπ.
ΆΡΘΡΟ 15
Τπνγξαθή Γηθαηνινγεηηθώλ
1.
Καζεκεξηλά κεηά ην ηέινο ηεο αξηνπνηήζεσο, ν εξγνιάβνο
ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην Γειηίν Παξαγσγήο Φσκηνχ (Τπνδ. ΓΔΜ/122). Ο
αγνξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν ζε κηθξά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (θάζε 15λζήκεξν ή κήλα) ηθαλφ αξηζκφ αληηηχπσλ ηνπ δειηίνπ
παξαγσγήο ςσκηνχ (ΓΔΜ/122), ψζηε ν εξγνιάβνο λα ζπληάζζεη θαζεκεξηλά ην
παξαπάλσ δειηίν. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ αληηηχπσλ ηνπ δειηίνπ παξαγσγήο
ςσκηνχ, ν αγνξαζηήο επεμεγεί θαη ππνδεηθλχεη ηνλ νξζφ ηξφπν ζπληάμεψο ηνπ.
Σα δειηία ζπληάζζνληαη ζε ηξία (3) αληίηππα απφ ηα νπνία ην έλα θξαηείηαη απφ
ηνλ εξγνιάβν θαη ηα δχν παξαδίδνληαη ζηνλ αγνξαζηή.

ΆΡΘΡΟ 16
Γηαθνπή, αλαζηνιή ή επαύμεζε ππνρξεώζεσλ
1.
ε πεξίπησζε κεηαζηαζκεχζεσο ηεο Μνλάδαο ζε άιιε πφιε, ε
ζχκβαζε κπνξεί λα δηαθνπεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ αγνξαζηή κε έγγξαθε
εηδνπνίεζή ηνπ, πνπ ηε δίλεη ζηνλ εξγνιάβν 48 ψξεο πξηλ.
2.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν εξγνιάβνο δελ κπνξεί λα έρεη θακία
απαίηεζε έλαληη ηνπ αγνξαζηή.
3.
ε πεξίπησζε κεηαζηαζκεχζεσο θαη άιιεο Μνλάδαο ή Μνλάδσλ
ζηελ Φξνπξά, ν εξγνιάβνο ππνρξεψλεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί ν αγνξαζηήο, ζηελ
παξαγσγή ςσκηνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ θαη κε

Β-12

ηνπο ίδηνπο φξνπο, εθφζνλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αξηνπνηείνπ αλαθέξεη φηη
ππάξρεη ε ζρεηηθή δπλαηφηεηα παξαγσγήο.
4.
ε πεξίπησζε ρνξεγήζεσο δηππξίηε, κεηά απφ εγθξηηηθή δηαηαγή ηεο
πξντζηακέλεο Αξρήο, ζηνπο άλδξεο ηεο Μνλάδαο, ν εξγνιάβνο δελ κπνξεί λα έρεη
θακία απαίηεζε γηα ηηο εκέξεο ρνξεγήζεσο δηππξίηε. Ο αγνξαζηήο ππνρξεψλεηαη
λα εηδνπνηεί ηνλ εξγνιάβν 48 ψξεο γηα ηελ πεξίπησζε απηή.
5.
Ο αγνξαζηήο κπνξεί λα καηαηψζεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηελ
ζχκβαζε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α.
Όηαλ ν αλεθνδηαζκφο ηεο Μνλάδαο ζε ςσκί κπνξεί λα γίλεη
απφ άιιε ζηξαηησηηθή κνλάδα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αγνξαζηή.
β.
Όηαλ κεηά απφ δηαηαγή ηεο πξντζηακέλεο Αξρήο, ν
αγνξαζηήο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ κέζα ηελ παξαγσγή ηνπ ςσκηνχ.
ΆΡΘΡΟ 17
πλέρηζε πκβάζεσλ από Σξίηνπο
1.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ εξγνιάβν ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ, ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην.
2.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ εξγνιάβνπ, ε εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο
ζπλερίδεηαη απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, εθφζνλ απηή αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπ ή
ζπλερίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αξηνπνηείνπ.
3.
ε πεξίπησζε εθπνηήζεσο ηνπ αξηνπνηείνπ, ε ζχκβαζε ζπλερίδεηαη
απφ ηνλ λέν ηδηνθηήηε. ηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνιάβνο (πσιεηήο)
ππνρξεψλεηαη φπσο ελεκεξψζεη ηνλ λέν ηδηνθηήηε ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πξνο ηνλ αγνξαζηή (ηξ ππεξεζία).
4.
Ν.4412/16.

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηδφκελα φπσο ην

ΆΡΘΡΟ 18
Βάξνο – ύλζεζε – πζθεπαζία – Σξόπνο Γηαζέζεσο – πληήξεζε Δθνδίσλ
– Όξην Εσήο – Παξαγγειίεο
1.
Όια ηα εθφδηα λα πιεξνχλ ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ΚΣΠ) θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Δηδψλ Κπιηθείνπ
ΓΔ/ΓΔΜ.
2.
Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη, φπσο ηνπ εκπνξίνπ θαη πάληνηε ζχκθσλα κε
ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 9, θεθ.ΗΗΗ ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ρσξίο άιιε
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Γίλνληαη δεθηά
πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη, κε ζπζθεπαζία ηξνπνπνηεκέλεο αηκφζθαηξαο ή θελνχ.
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3.
ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη, λα αλαγξάθνληαη
επαλάγλσζηα θαη νη παξαθάησ ελδείμεηο έθηππα επί ηεο ζπζθεπαζίαο, ή ζε εηδηθέο
απηνθφιιεηεο εηηθέηεο:
α.

Δπσλπκία εηαηξείαο.

β.

Ολνκαζία θαη ζχλζεζε πξντφληνο.

γ.

Καζαξφ βάξνο πξντφληνο.

δ.
Ζκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά
φξηα δσήο πνπ νξίδνληαη ζηε παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή.
4.
Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα κεηαθνξάο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ
πξντφλησλ ηεο ΔΣΣΖΛ, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ,λα θέξνπλ ηελ
πξνβιεπφκελε άδεηα θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, λα
δηαηεξνχληαη πάληνηε θαζαξά θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
ΆΡΘΡΟ 19
ΦΠΑ – Αλαηηκήζεηο
1.
ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.
2.
Οη ηηκέο πνπ ζα δνζνύλ ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηζρύο ηεο ζύκβαζεο.
3.
Αλαηηκήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο γηα θαλέλα ιφγσ ελ ηζρχεη ηεο
ζπκβάζεσο.
ΆΡΘΡΟ 20
Άιινη Δηδηθνί Όξνη
1.
Ζ θαηάζεζε έγγξαθεο βεβαίσζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ πξφεδξν
ηεο επηηξνπήο κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ φηη έιαβαλ
γλψζε θαη απνδέρνληαη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ.
2.

Ζ πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ

είλαη:
α.

Ζ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο δηαηαγήο

3.
Να εμαζθαιίδεη έγθαηξα, ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ησλ Μνλάδσλ πνζφηεηεο, ζηα είδε πνπ ζα ηνπ δεηνχληαη.
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4.
Να δέρεηαη αλαληίξξεηα ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη
ησλ εληεηαικέλσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο
πνζφηεηαο θαη ηεο πξνειεχζεσο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δχγηζεο θαη
ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ.
5.
Να απνδέρεηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο
θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ψξεο θαη αξγίεο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ηεξαξρίεο ηεο
ΔΣΣΖΛ θαη αθνχ ιεθζνχλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο εηζφδνπ ηνπ
πξνκεζεπηή.
6.
Να απνδέρεηαη ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηελ είζνδν, παξακνλή θαη
έμνδφ ηνπ απφ ην ηξαηφπεδν. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζε θάζε
ζηξαηφπεδν, δχν (2) θσηνγξαθίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζ’ απηφ,
γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα απαξαίηεηα δειηία
εηζφδνπ, ηα νπνία κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ.
7.

Σα είδε ζπζθεπαζίαο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

8.
Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο (πνηληθά θαη
αζηηθά) έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί θαηά
ηελ είζνδφ ηνπ θαη παξακνλή ηνπ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηξαηφπεδν.
Γηα ην ιφγν απηφ λα γίλεηαη ηδηαίηεξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ
εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην πξνζσπηθνχ ηνπ
φηη δελ ζα έρεη θακηά εξγαζηαθή, νηθνλνκηθή, αζθαιηζηηθή θιπ εμάξηεζε απφ ηε
ηξαηησηηθή Τπεξεζία.
9.
Δπίζεο, ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα θάζε πεξίπησζε
πνπ ζα πξνθιεζεί αηχρεκα, απφ ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζε νηνλδήπνηε.
10.
Ζ επηινγή είδνπο ή εηδψλ πξνο πξνκήζεηα, ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε
ηνπ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδνο.
11.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα
γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ απ’ απηφλ νδεγφ ηνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ δηαθηλεί ηα πξντφληα ζηηο Γηαρεηξίζεηο Σξνθίκσλ ησλ
Μνλάδσλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή κεηαθνξά ηνπο θαη ν νπνίνο ζα
παξεπξίζθεηαη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο γηα καθξνζθνπηθφ – πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ζα
ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ δεηγκαηνιεςίαο.
12.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ηεξκαηηζκνύ ηεο
ζύκβαζεο πξηλ ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ νινθιήξσζεο ησλ
ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο,
ζε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθνί-επηρεηξεζηαθνί ιόγνη επηβάινπλ ηελ παύζε
ηεο πξνκήζεηαο ή δηαηαρζεί από πξντζηάκελε αξρή.
13.

Ο κεηνδφηεο πξνκεζεπηήο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ ηξαηνπέδνπ:
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α.
θεληξηθήο πχιεο.

Οθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αμησκαηηθνχ

β.
Να αλαθέξεη εγγξάθσο ζηε ΔΣΣΖΛ/2ν ΔΓ γηα ηελ έθδνζε
δειηίνπ εηζφδνπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
(1)

Ολνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ ηαπηφηεηαο.

(2)
Αξηζκφ θπθινθνξίαο νρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
νπνίνπ ζα εηζέξρεηαη ζην ηξαηφπεδν «Σρε (ΠΕ) ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ» κε ζθνπφ ηνλ
αλεθνδηαζκφ ή ηελ παξαιαβή εθνδίσλ.
14.
Πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016.
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