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«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΠΡΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ

ΚΟΙΝ : Φ.831/ΑΔ.19085
Σ.3620
Αλμυρός, 22 Αυγ 22

ΘΕΜΑ: Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 22.1/22 για 
την Προμήθεια προϊόντων Οίνου - Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων 
Ποτών με ενσφράγιστες προσφορές, προς κάλυψη αναγκών της 
Πτέρυγας

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22ΠΕΟ010915617 
β. Εγκεκριμένο Αίτημα μεΑΔΑΜ: 22ΚΕΟ010915836

1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/23-11-1970) περί 

«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.
β. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α’ 141/17-8-2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-11) «Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων 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 Φεβρουάριου 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) - Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

θ. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
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ι. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α' 74) περί 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/16, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-21 και λοιπές διατάξεις».

ια. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ' αρ. πρωτ. 
2/1000018/0026/30-12-16 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

ιβ. 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 Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 2012 Απόφαση για τη «Ρύθμιση 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων».

ιδ. 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 ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, άρθρου 4 του 
Ν.4013/11 (ΦΕΚΑ' 204) όπως ισχύει.

ιε. Την υπ' αριθμ. 1191/14-03-17 Απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 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)».

ιστ. Την υπ' αρ. 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 Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ιζ. Τις διατάξεις του άρθρου 8, Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις».

ιη. Τις διατάξεις της υπ.αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23-06-17 Απόφαση 
του Υπ. Υγείας (ΦΕΚ Β'2161/2017) «Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων και τροφίμων & ποτών».

ιθ. Το Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας Αεροπορίας (ΕΤΡΑ), το ΕΠΑ Δ-45/99 
«Βασικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων και Νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το ΕΠΑ Δ-12/18 «Προμήθειες - Προπληρωμές ΠΑ» και το ΕΠΑ Δ-15/20 
«Εντεταγμένες Εκμεταλλεύσεις Εξυπηρέτησης Προσωπικού ΠΑ».

κ. Την υπ’ αρ. 3716/10-05-22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) ποσού 71.240,00 € επί ΑΛΕ:2410901001/ΕΦ:101120401 μεΑΔΑ: 6ΩΟΩ6- 
ΠΩΧ, το ΑΔΑΜ 22ΗΕΌ010915836 ως σχετικό (β) Εγκεκριμένο Αίτημα μέσω της 
πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) για την προμήθεια θέματος, και το αντίστοιχο ΑΔΑΜ 
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22ΠΕΩ010915617 Πρωτογενές Αίτημα ως σχετικό (α), μέσω της πλατφόρμας 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

κα. Την Φ.831/ΑΔ.13739/Σ.2601/20-06-22 Δγή της Πτέρυγας με την 
οποία συγκροτήθηκαν Επιτροπές Διενέργειας/Αξιολόγησης και Ενστάσεων 
(αντίστοιχα) Διαγωνισμών για το Β’ Εξάμηνο τρέχοντος έτους, με ΑΔΑ: ΩΑΡ86- 
Σ1Σ.

κβ. Την Φ.831/ΑΔ.17000/Σ.3207/14-07-22 Δγή της Πτέρυγας με την 
οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την 
προμήθεια ειδών θέματος (ΑΔΑ: 9Ζ1Λ6-ΒΩΑ & ΑΔΑΜ:22ΡΠΟΟ010995644).

κγ. Την Φ.831/ΑΔ.18988/Σ.3597/18-08-22 Δγή της Πτέρυγας με την 
οποία, αποφασίστηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για λήψη 
ενσφράγιστων προσφορών, με αντίστοιχη Πρόσκληση, λόγω αδυναμίας κάλυψης 
της ζητούμενης προμήθειας σε ικανό ποσοστό (ήτοι 50% κατ’ ελάχιστο), όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 16 της ΠΥΠ 22/22.

κδ. Τις εκτιμώμενες απαιτήσεις της Πτέρυγας σε Οίνο - Μπίρα και 
λοιπά Αλκοολούχα Ποτά, ως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε ανωτέρω σχετικό.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

2. Τους οικονομικούς φορείς, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 
Αποδεκτών της παρούσας ΠΥΠ, και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό φορέα πληρεί 
τους όρους και τις προδιαγραφές της εν λόγω Πρόσκλησης, να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους για την προμήθεια διαφόρων Ειδών Οίνου - Μπίρας και λοιπών 
Αλκοολούχων Ποτών προς κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών 
Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) 
έτους.

3. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/16 και των Παραρτημάτων «Α», «Β», και «Γ» της παρούσης, με κριτήριο 
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) ανά Είδος, σύμφωνα με το Άρθρο 118 
Ν.4412/16.
Σημειώνεται ότι είναι αποδεκτή η κατάθεση προφοράς για μερικά από τα ανωτέρω 
Είδη, καθώς η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά είδος (α.α.1,2,3,4,.,.,88) 
χωριστά και όχι στο σύνολο όλων των «προσφερόμενων» Ειδών.

4. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας 
θέματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών ευρώ 
(20.413,00 €) χωρίς ΦΠΑ (25.312,12 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ).

5. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να 
υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα πρόσκληση, με έναν από τους εξής τρόπους:

α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ 
ΜΑΧΗΣ/Κ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχιάλου, Αλμυρός Μαγνησίας 
Τ.Κ. 37100) ταχυδρομικά (αποκλειστικά μέσω ΕΛΤΑ), με συστημένη επιστολή 
(υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών), με την απαραίτητη, όμως, 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 08 Σεπτεμβρίου
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2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. 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 εκπρόσωπο, στη Γραμματεία της αναθέτουσας 
αρχής·

6. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, την 
την 09 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, στην (θερινή) 
Λέσχη Αξιωματικών 111ΠΜ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, 
ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 111ΠΜ (εφεξής: «Επιτροπή 
Διενέργειας»), που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και δικαιούνται να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

7. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στην Μονάδα μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι - τιμές των 
οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε 
μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε 
αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

8. Με τον μειοδότη θα υπογράφει σχετική σύμβαση ως το Παράρτημα «Γ» 
της παρούσας.

9. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται 
έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή (111ΠΜ) προκειμένου να μην απαιτηθεί παράταση 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 3α 
του Ν.4412/2016.

10. Ουδείς υποψήφιος μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ’ μέρους της Πτέρυγας, σχετικά με τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης.

11. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων 
(Προμηθευτών) υποχρεούνται να λάβουν έγκαιρα άδεια εισόδου από το 
Τμήμα Ασφάλειας της Πτέρυγας (τηλ. επικοινωνίας: 2428045005) πριν την 
ημερομηνία διενέργειας της υπόψη διαδικασίας (αποσφράγισης 
προσφορών).

12. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της πρόσκλησης διατίθενται ως > 
ακολούθως σε ηλεκτρονική μορφή (.ράί) από την επίσημη ιστοσελίδα του 
«ΚΗΜΔΗΣ»: νννννν.ρΓοιπίίήθυδ.αον.αΓ και της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»:
ν/νννν.άίανρΘΐα.ρον.ρι·

13. Χειριστής θέματος: ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου τηλ. 
2428045737, β-ιτιαΐΙ: 3θίίβ.ίΐΊβοάθΓθρουΙου@ΐΊθΐ·ρτ

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (I) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας 
Διοικητής

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
«ΑΙΓΑΙΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ»
Παπαδοπούλου 3, Τ.Κ. 18233, Αγ. I. Ρέντης, Ν. Αττικής , 
Θ-ΓΠ3ΪΙ: 3Ϊ€|3ί0ηρΓ0Γη@Υ3ή00·ΡΓ

«ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», Ανω Σπαρτιά Σέσκλου Βόλου, Τ.Κ.38500 Ν. 
Μαγνησίας,Ελλάδα, θ-πιβϋ: ρ8ρ8ρ88@οΐβηΘΐ·ρΓ

«ΚΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», Μαλάκι Θέση Καψάλα Δ Αρτέμιδος, Τ.Κ.: 
38500, Βόλος, Ν. Μαγνησίας,Ελλάδα, β-πηθίΙ: ΚΓοηο5@ρΘθτρ8Κθ5.ρτ

«ΚΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»
Ράλλη 20, Ν. Αγχίαλος Μαγνησίας, Τ.Κ.37400 , θ-ιπαϊί: ν88θΚορ8ηου@ρητ3ίΙ.οοπΊ

«ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ»
Ιάσωνος 27, Βόλος, θΓπθϊΙ: ροΐο82@οΐ6Πθΐ.ρΓ

«ΚΑΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ»
Γ. Δήμου 170, Βόλος, ΤΚ.38222, βηΐ8ίΙ: πρΙί8ρρί8@ηιπ8ίΙ.οοηι

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, θ-πίθιΙ: Κ6θυΙτοοΐ@υήο.αΓ
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ©-ιτιθίΙ: Ο66@οβ-β.ρτ
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, β-πίθίΙ: ίηίο@8θοί.ρτ
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου, 
β-ΓΤΊθίΙ: 8η8ρΐ.ΙΠ8ρη@ίΐΊ6588ΐγ.€|0ν.€|Γ
Επιμελητήριο Μαγνησίας, β-ιπβίΙ: ϊηΐο@οοί-ΠΊ8ρη68Ϊ3.ρτ
Επιμελητήριο Λάρισας, θ-ιπαΐΙ: ϊηΐο@ΐ3τοοί·ρτ
Επιμελητήριο Τρικάλων, ©-γπθϊΙ: ϊηΐο@ΐπΚ8ΐ8-οΐΊ8ηΊόβΓ.ρτ
Επιμελητήριο Καρδίτσας, θ-γπθϊΙ: ίηίο@Κ©ΓθΙϊΐ8©οοί·€|Γ
Επιμελητήριο Φθιώτιδας, ©-τηβΐΙ: ϊηίο@ίίήίοίίάθ8θο.ρΓ
Δήμος Βόλου, θ-πίθϊΙ: άίπιθ8νοΙθ8@ρπΊ8ίΙ·θθΓη
Δήμος Λαρισαίων, β-ιπθίΙ: ρΓθΐοΚοΙο@ΐ8Π888-άίπιθ8.ρΓ
Δήμος Τρικκαίων, θ-ιπθίΙ: ννβί>ρτ688@ΙΓιΙ<8ΐ8θΐΐγ·ρτ
Δήμος Καρδίτσας, β-ιπβίΙ: Γηυηϊοΐρ8ΐϊΐγ@άΐΓηο8Κ8Γάίΐ888·ρον.ρτ
Δήμος Λαμιαίων, θ-γπθϊΙ: ΐηΐο@ΐ3ΐπί3-οΚγ.ς|Γ

Αποδέκτες για Πληροφορία
111 ΠΜ/ΔΠΔ/ΤΜ.ΑΣΦ
111 ΠΜ/ΜΕΕΠ
111 ΠΜ/ΚΕΝΤΡ.ΓΡΑΜ
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111 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης
«Β» Ειδικοί Όροι Πρόσκλησης
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης Προς Υπογραφή
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Φ.831/ΑΔ.19085/Σ.3620/22-08-22 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια Ειδών Οίνου - Μπίρας και λοιπών 
Αλκοολούχων Ποτών προς κάλυψη αναγκών 
Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) 

της 111ΠΜ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ετήσια Εκτιμώμενη Ποσότητα σύμφωνα με 

πίνακα κατηγοριών των ανωτέρω Ειδών.
ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/111ΠΜ

ορν Οίνος: 15930000-6
Μπίρα: 15961000-2

Οινοπνευματώδη Ποτά: 15911000-7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει μόνο της τιμής 
κάθε «προσφερόμενου» είδους, σύμφωνα με 
το άρθρο 118 Ν.4412/16.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Π/Υ ΓΕΑ, ΑΛΕ:2410901001/ 
ΕΦ: 1011204000000, ΑΑΥ 3716/10-05-22 

ποσού 71.240,00 € με ΑΔΑ: 6ΩΟΩ6-ΠΩΧ και 
εσωτερικοί πόροι της Πτέρυγας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ) ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ
Είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών 

ευρώ (20.413,00).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο > 
προβλεπόμενος, από το Ν.4172/13 άρθρο 

64, φόρος εισοδήματος 4%, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και οι 

προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
και ΑΕΠΠ 0,13468 % (οι κρατήσεις 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς).
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

08 Σεπ 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 
π.μ σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

(ΕΛΤΑ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09 Σεπ 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ στην θερινή Λέσχη Αξιωματικών 

111 Πτέρυγας Μάχης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός 24 ωρών, έως την 11:00 π.μ μετά από 
τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας 

(τηλεφωνικής ή έγγραφης) από τα αρμόδια 
όργανα της Πτέρυγας (Τροφοδοσίας & 

Πρατηρίου).
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Για το Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών 
στην 111ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ν. Αγχιάλου, 

Αλμυρός Μαγνησίας) καθημερινά και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και Αργίες.

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 από τα 
ανωτέρω είδη και όχι υποχρεωτικά για το σύνολο των προϊόντων.

3. Η προμήθεια των διαφόρων ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
καθημερινές ανάγκες - απαιτήσεις του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών 
(Π.Κ.Α) Μονάδας, τις προτιμήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν 
έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν.

4. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης και τα Παραρτήματα της, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ακριβές Αντίγραφο
Ασμχος(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης 

ΕΟΥ

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111 ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Φ.831/ΑΔ.19085/Σ.3620/22-08-2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Άρθρο 1°
Αντικείμενο Προμήθειας

1. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
χιλιάδων δεκατριών ευρώ (20.413,00) άνευ ΦΠΑ, για την προμήθεια διαφόρων 
ειδών Οίνου - Μπίρας και Αλκοολούχων Ποτών, για κάλυψη αναγκών 111ΠΜ, με 
την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα-ανανέωσής 
της για ακόμη έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές, κατόπιν συμφωνίας των 
συμβαλλομένων μερών, έως του συνολικού ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000) άνευ ΦΠΑ.

2. Τα ανωτέρω είδη αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ (12 
ΜΗΝΩΝ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€)

*

1

Μ
Π

ΙΡ
ΕΣ

Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" (κουτί 
αλουμινίου 330ητΙ) 1000 0,70 700,00 10.465,00 € 

*

2 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" (κουτί 
αλουμινίου 500γπΙ 3000 1,00 3.000,00

3 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη 500τηΙ) 500 1,00 500,00

4 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" χωρίς 
αλκοόλ (κουτί αλουμινίου 

330γπΙ)
100 1,10 110,00

5 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" χωρίς 
αλκοόλ (φιάλη 

επιστρεφόμενη 500γπΙ)
100 1,30 130,00

6 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ" (κουτί 
αλουμινίου 330γπΙ) 200 0,80 160,00

7 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ" (κουτί 
αλουμινίου 500πίΙ) 100 1,00 100,00

8 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη 500πίΙ) 100 1,00 100,00

9 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ - <ζ> " 
χωρίς αλκοόλ (κουτί 
αλουμινίου 330γπΙ)

50 1,00 50,00
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10 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ - <ζ> " 
χωρίς αλκοόλ (φιάλη 

επιστρεφόμενη 500ιπΙ)
10 1,00 10,00

11 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδβΠθΓ 
(φιάλη επιστρεφόμενη 

500πίΙ)
10 1,30 13,00

12 Μπίρα "ΑΛΦΑ" (κουτί 
αλουμινίου 330ιπΙ) 100 0,80 80,00

13 Μπίρα "ΑΛΦΑ" (κουτί 
αλουμινίου δΟΟπιΙ) 200 1,20 240,00

14 Μπίρα "ΑΛΦΑ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη δΟΟητί) 400 1,20 480,00

15 Μπίρα "ΑΛΦΑ" χωρίς 
αλκοόλ (κουτί αλουμινίου 

330γπΙ)
100 0,90 90,00

16 Μπίρα "ΑΛΦΑ" χωρίς 
αλκοόλ (φιάλη 

επιστρεφόμενη δΟΟιπί)
δΟ 1,10 δδ,ΟΟ

17 Μπίρα "ΑΜδΤΕΙ" ΙΑΟΕΡ 
(κουτί αλουμινίου 330γπΙ) 200 0,90 180,00

18 Μπίρα "ΑΜδΤΕΙ" ΙΑΟΕΚ 
(φιάλη επιστρεφόμενη 

δΟΟπΊί)
100 1,20 120,00

19 Μπίρα "ΑΜδΤΕΙ" χωρίς 
αλκοόλ (φιάλη 

επιστρεφόμενη δΟΟιπί)
10 1,00 10,00

20
Μπίρα "ΚΑΙΖΕΕ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη δΟΟπιί)

600 1,60 960,00

21 Μπίρα "ΡΙΧ" (κουτί 
αλουμινίου δΟΟιπί) 100 1,10 110,00

22 Μπίρα "ΡΙΧ" (φιάλη 
δΟΟτηΙ) 200 1,10 220,00

23 Μπίρα "ΟυίΝΕδδ 
άταυςφί δίουί" (μπουκάλι 

330γτ>Ι
260 3,00 760,00

24 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ \Λ/ΕΙδδ 
"(φιάλη επιστρεφόμενη 

δΟΟτηΙ)
20 1,60 32,00

25 Μπίρα "ΟΟΚΟΝΑ" (φιάλη 
330γπΙ) 100 1,60 160,00

26 Μπίρα "ΜΑΜΟΣ" (κουτί 
αλουμινίου 330πίΙ) 60 1,00 50,00

27 Μπίρα "ΜΑΜΟΣ" (φιάλη 
δΟΟτηΙ) 300 1,60 480,00
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28 Μπίρα "ΒΙΙΟ" (φιάλη 
330γπΙ) 250 1,70 426,00

29 Μπίρα ΒΕΡΓΙΝΑ ΙΑΟΕΕ 
ΒΑΡΕΛΙ 30 ΕΙΤ

10 86,00 860,00
30 Μπίρα μικροζυθοποιίας 

τύπου «\Λ/βίδδ» (φιάλη 
500πίΙ) 

Επωνυμία:............
20 3,00 60,00

31 Μπίρα μικροζυθοποιίας 
τύπου «ΡίΙΙδ» (φιάλη 

500πιΙ) 
Επωνυμία:............ 20 3,00 60,00

32 Μπίρα μικροζυθοποιίας 
τύπου «ΑΙθ» (φιάλη 

330γπΙ 
Επωνυμία:............

20 3,00 60,00

33 Μπίρα μικροζυθοποιίας 
τύπου «ΑΙθ» (φιάλη 

500ιπΙ) 
Επωνυμία:............ 20 3,00 60,00

34 Μπίρα μικροζυθοποιίας 
τύπου «καπνιστή» (φιάλη 

δΟΟΓηΙ) 
Επωνυμία:........... 20 3,00 60,00

*

35

Κ
ΡΑ

ΣΙ
Α

Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: Ασκός 10 

Λίτρων),
Επωνυμία : ΖΗΤΣΑ 

"ΒΟΡΟΙΝΟΣ"

20 20,00 400,00

4.650,00€

36 Οίνος Λευκός Ξηρός, 
(συσκευασία: Ασκός 10 

Λίτρων),

Επωνυμία:.........

10 26,00 250,00

37 Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό 
μπουκάλι 1 ,δ Λίτρων), 

Επωνυμία : Συνετ.
ΝΑγχιάλου Ή 

ΔΗΜΗΤΡΑ"

δΟ 1,60 75,00

38 

_____

Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό 
μπουκάλι 1 ,δ Λίτρων), 

Επωνυμία :.................

δΟ 1,00 50,00
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39 Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 

750πίΙ),
Επωνυμία : Συνετ. 

ΝΑγχιάλου "ΦΙΛΥΡΑ"

10 3,00 30,00

40 Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 
750γπΙ), Επωνυμία: 

ΤδΑΝΤΑΙΙ "ΚΑΝΕΝΑ8" 5 7,00 35,00

41 Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 

750γτίΙ),

Επωνυμία :ΚΤΗΜΑ 
ΠΑΥΛΙΔΗ "ΤΗΕΜΑ"

10 13,00 130,00

42 Οίνος Λευκός δαυνίςηοη 
ΒΙαηο2018 (συσκευασία: 

Φιάλη: 750πίΙ),
Επωνυμία :ΚΤΗΜΑ 

"ΑΙΡΗΑ"

2 15,00 30,00

43 Οίνος Λευκός Ξηρός 
2018 (συσκευασία: Φιάλη: 

750πιΙ),
Επωνυμία : "ΒΙΒΛΙΑ 

ΧΩΡΑ"

5 15,00 75,00

44 Οίνος Λευκός ημίγλυκος 
(συσκευασία: Ασκός 5 

Λίτρων), 
Επωνυμία:............

10 15,00 150,00

45 Οίνος Ροζέ Ξηρός 
(συσκευασία: Ασκός 5 

Λίτρων),
Επωνυμία: ΖΗΤΣΑ 

"ΒΟΡΟΙΝΟΣ"

10 20,00 200,00

46 Οίνος Ροζέ Ξηρός 
(συσκευασία: Ασκός 5 

Λίτρων), 
Επωνυμία:.....

10 20,00 200,00

47 Οίνος Ροζέ Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό 
μπουκάλι 1,5 Λίτρων), 

Επωνυμία:.................

50 1,50 75,00

48 Οίνος Ροζέ Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό 
μπουκάλι 1,5 Λίτρων),

30 2,50 75,00
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Επωνυμία : Συνετ. 
ΝΑγχιάλου "Η 

ΔΗΜΗΤΡΑ"

49 Οίνος Ροζέ Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 

750πίΙ), 
Επωνυμία : Συνετ. 

Ν.Αγχιάλου "ΦΙΛΥΡΑ"

5 3,00 15,00

50 Οίνος Ροζέ (συσκευασία: 
Φιάλη: 750γπΙ),

Επωνυμία :Τ8ΑΝΤΑΙ_Ι 
"ΚΑΝΕΝΑδ"

5 10,00 50,00

51 Οίνος Ροζέ 2018 
(συσκευασία: Φιάλη: 

750γπΙ),

Επωνυμία :ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5 10,00 50,00

52 Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία:

ΑσκόςΙΟ Λίτρων), 
Επωνυμία: ΖΗΤΣΑ 

"ΒΟΡΟΙΝΟΣ"

50 30,00 1.500,00

53 Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία:

Ασκός 10 Λίτρων), 
Επωνυμία:...............

20 30,00 600,00

54 Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό 
μπουκάλι 1,5 Λίτρων), 

Επωνυμία : Συνετ.
Ν.Αγχιάλου "Η 

ΔΗΜΗΤΡΑ"

50 2,00 100,00

55 Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό 
μπουκάλι 1,5 Λίτρων), 

Επωνυμία :.............

20 1,50 30,00

56 Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 

750πιΙ), 
Επωνυμία : Συνετ.

Ν.Αγχιάλου "ΦΙΛΥΡΑ"

5 4,00 20,00

57 Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 
750γπΙ), Επωνυμία : 

Τ3ΑΝΤΑΙΙ "ΚΑΝΕΝΑδ"

5 10,00 50,00
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58 Οίνος Ερυθρός 2018 
(συσκευασία: Φιάλη: 
750γπΙ), Επωνυμία : 
ΚΤΗΜΑ "ΑΙΡΗΑ"

3 20,00 60,00

59 Οίνος Ερυθρός 2018 
(συσκευασία: Φιάλη: 

750γπΙ),
Επωνυμία : "ΒΙΒΛΙΑ 

ΧΩΡΑ"

5 20,00 100,00

60 Οίνος Ερυθρός
Ημίγλυκος (συσκευασία: 

Ασκός 5 Λίτρων),

Επωνυμία:..................
5 20,00 100,00

61 Οίνος Αφρώδης Λευκός 
(συσκευασία: μπουκάλι 

750πιΙ), Επωνυμία: 
ΡΡΟδΕΟΟΟ

15 8,00 120,00

62 Οίνος Αφρώδης Ροζέ 
(συσκευασία: μπουκάλι 

750πίΙ), Επωνυμία: 
ΡΡΟδΕΟΟΟ

10 8,00 80,00

63

Α
ΛΚ

Ο
Ο

ΛΟ
ΥΧ

Α
 Π

Ο
ΤΑ

Αναψυκτικό Αεριούχο 
(συσκευασία: μπουκάλι 

200γπΙ), Επωνυμία: 
ΤΗΡΕΕ 8ΕΝΤ8 ΡΙΝΚ 

(3τ3ρβΐΤυίΙ δοάα

30 2,00 60,00
5.298,00 €

*

64 Αναψυκτικό Αεριούχο 
(συσκευασία: μπουκάλι 

200γπΙ), Επωνυμία: 
ΤΗΡΕΕ 8ΕΝΤ8 ΡΙΝΚ 

ΙβΠΊΟΠ Τοπίο

20 2,00 40,00

65 Τσίπουρο με γλυκάνισο 
(συσκευασία: μπουκάλι 

50γπΙ),
Επωνυμία: Συνετ. 

ΝΑγχιάλου 
“ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ”

50 1,00 50,00

66 Τσίπουρο με γλυκάνισο 
(συσκευασία: μπουκάλι 

50ιπΙ),
Επωνυμία: Οικογ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

50 1,00 50,00

67
Τσίπουρο με γλυκάνισο 
(συσκευασία: μπουκάλι 
50ιπΙ),

50 1,00 50,00
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Επωνυμία:...................

68 Τσίπουρο χωρίς 
γλυκάνισο (συσκευασία: 

μπουκάλι 50γπΙ), 
Επωνυμία: Συνετ.

Ν.Αγχιάλου 
“ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ”

50 1,00 50,00

69 Τσίπουρο χωρίς 
γλυκάνισο (συσκευασία: 

μπουκάλι 50ιπΙ), 
Επωνυμία: Οικογ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

50 1,00 50,00

70 Τσίπουρο χωρίς 
γλυκάνισο (συσκευασία: 

μπουκάλι δΟπιί),

Επωνυμία:......................
50 1,00 50,00

71 Ούζο (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 

Επωνυμία:
"ΠΛΩΜΑΡΙ" Ισίδωρου 

Αρβανίτου

20 10,00 200,00

72 Ούζο (συσκευασία: 
μπουκάλι 200γπΙ), 

Επωνυμία:"ΠΛΩΜΑΡΙ"
100 5,00 500,00

73 Ούζο (μπουκάλι 50τηί),
Επωνυμία: 

"ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ"
100 1,00 100,00

74 Ούζο (μπουκάλι δΟπιί), 
Επωνυμία:.................. 20 1,00 20,00

75 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700πιΙ), Επωνυμία: 

ΡΑΜΟΙΙδ 6ΡΟΙΙ8Ε
5 18,00 90,00

76 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: δΟΟπιί), Επωνυμία: 

ΤΕΑΟΗΕΡ'δ
5 16,00 80,00

77 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700πιΙ), Επωνυμία: 
ΩΕννΑΕ'δ ΧΛ/ΗΙΤΕ Ι_ΑΒΕΙ_

10 17,00 170,00

78 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700πιΙ),

Επωνυμία:ύΑΩΚ
ΩΑΝΙΕΙ'δ ΟΙΩ Νο 7

5 24,00 110,00
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79 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700ιπί), 

Επωνυμία:ΗΑΙΟ
5 18,00 90,00

80 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700γπΙ), Επωνυμία: 
ΰΟΗΝΝΙΕ \Λ/ΑΙ_ΚΕΕ ΒΕϋ

ΙΑΒΕΙ

2 18,00 36,00

81 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700γπΙ), Επωνυμία: 
ΰΟΗΝΝΙΕ ννΑΙΚΕΚ 
ΒΙ_ΑΟΚ ΙΑΒΕΙ

2 26,00 52,00

82 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700ιπΙ),
ΕπωνυμίαΌΑΗΟΗϋ (12 
ΥΕΑΕδ ΟΙΌ)

2 32,00 64,00

83 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700πιΙ),

ΕπωνυμίαΌΙΕΝΠΟϋΙΟΗ 
(12 ΥΕΑΕδ ΟΙϋ)

2 30,00 60,00

84 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700ιπΙ), 

Επωνυμία:8ΙΝΟΙ_ΕΤΟΝ 
ΟΙΙΕΕΓΟννΝ (12ΥΕΑΕδ 

ΟΙϋ)

2 35,00 70,00

85 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700ιπΙ), 

ΕπωνυμίαΌΙΜΡΙ_Ε 
ΘΟΙΟΕΝ δΕΙΕΟΤΙΟΝ

2 35,00 70,00

86 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700ιπΙ),

Επωνυμία: ΰΑΜΕδΟΝ 
ΒΙΑΟΚ ΒΑΕΕΕί.

10 35,00 350,00

87 Ουίσκι (συσκευασία: 
φιάλη: 700γπΙ), Επωνυμία: 

ΜΑΟΕΡδ ΜΑΡΚ
2 35,00 70,00

88 Ουίσκι (συσκευασία:
φιάλη: 700ιπΙ), Επωνυμία:
ΟΗίνΑδ ΕΕΘΑΙ 2 35,00 70,00

89 Βότκα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πίΙ), 
Επωνυμία:1)Ρδυδ 

ΕΟΤΕΕ
10 15,00 150,00

90 Βότκα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 

Επωνυμία: 
δΤΟΙΙΟΗΝΑΥΑ

5 18,00 90,00
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91 Βότκα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700γίίΙ), 

Επωνυμία: ΒΕΙΛ/ΕΟΕΕΕ
5 50,00 250,00

92 Βότκα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 
Επωνυμία: ΟΕΕΥ 

ΟΟΟ8Ε 10 38,00 380,00
93 Ρούμι (συσκευασία: 

μπουκάλι 700ιπΙ), 
Επωνυμία: ΒΑΟΑΚΩΙ 

Ο ΑΡΤΑ ΒΙΑΝΟΑ

2 20,00 40,00

94 Ρούμι (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπί), 

Επωνυμία: ΗΑλ/ΑΝΑ 
ΟΙ_υΒ (ΜΑΥΡΗ) 7 ΕΤΩΝ

5 25,00 125,00

95 Ρούμι (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πιΙ), 

Επωνυμία: ΗΑνΑΝΑ 
ΟΐυΒΑΝΕΰΟ 3 ΕΤΩΝ

5 20,00 100,00

96 Ρούμι (συσκευασία: 
μπουκάλι 700τηΙ), 

ΕπωνυμίαΌΑΡΤΑΙΝ 
ΜΟΗΟΑΝ ΜΗΤΕ

2 20,00 40,00

97 Ρούμι (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 

ΕπωνυμίαΌΑΡΤΑΙΝ 
Μ0Ρ6ΑΝ ΒΙ_ΑΟΚ

2 20,00 40,00

98 Τζίν (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πιΙ), 

ΕπωνυμίαΌΟΡΩΟΝ'δ
5 18,00 90,00

99 Τζίν (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πιΙ), 

Επωνυμία:ΒΕΕΡΕΑΤΕΡ
10 20,00 200,00

100 Τζίν (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πιΙ), 

Επωνυμία:ΤΑΝΟΙΙΕΡΑΥ
5 25,00 125,00

101 Τεκίλα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700τηΙ), 

Επωνυμία:ΟΙ_ΜΕΩΑ 
ΡΕΡΟ8ΑΩΟ

2 25,00 50,00

102 Τεκίλα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 
Επωνυμία:ΰΟ8Ε 

ΟΙΙΕΚνΟ ΕδΡΕΩΙΑί. 
8ΙΙ_νΕΡ

3 25,00 75,00

103 Τεκίλα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πιΙ), 
Επωνυμία:ΰΟ8Ε 
ΟΙΙΕΚνΟ ΒΙΑΟΚ

3 30,00 90,00
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104 Τεκίλα (συσκευασία: 
μπουκάλι 700πιΙ), 

ΕπωνυμίαΌΙΜΕΟΑ 
ΡυδΙΟΝ ΟΑΡΚ (ΟΗΟΟΟ)

2 20,00 40,00

105 Κονιάκ 5 Αστέρων 
(συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: 
ΜΕΤΑΧΑ

5 20,00 1000,00

106 Κονιάκ 7 Αστέρων 
(συσκευασία: μπουκάλι 

700πίΙ), Επωνυμία: 
ΜΕΤΑΧΑ 5 25,00 € 125,00 €

107 Απεριτίφ (συσκευασία: 
μπουκάλι 700γπΙ), 

Επωνυμία: ΑΡΕΡΟΙ 
(ΑΡΕΡΙΤίνΟ)

5 16,00 80,00

108 Λικέρ (συσκευασία: 
μπουκάλι 700γτίΙ), 

Επωνυμία: ΟΟΙΝΤΡΕΙΙ
2 25,00 50,00

109 Λικέρ (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 

Επωνυμία: ΤΡΙΡΙΕ 8ΕΟ 
ΜΑΡΙΕ ΒΡΙΖΑΡϋ

2 15,00 30,00

110 Λικέρ (συσκευασία: 
μπουκάλι 700γπΙ), 

Επωνυμία: ΑΜΑΡΡΕΤΟ 
ϋίδΑΡΟΝΝΟ

2 20,00 40,00

111 Λικέρ (συσκευασία: 
μπουκάλι 700ιπΙ), 

Επωνυμία: ΑΜΑΡΡΕΤΟ 
ΤΕΡΡΑΝΤΟ

2 20,00 40,00

112 Λικέρ (συσκευασία: 
μπουκάλι 700γπΙ), 

Επωνυμία: ΙΙΜΟΝΟΕΙΙΟ 
(ΙΙΙΧΑΡϋΟ)

2 15,00 30,00

113 Λικέρ - Μαστίχα 
(συσκευασία: μπουκάλι 

200ιτιΙ), Επωνυμία: 
δΚΙΝΟδ

2 18,00 36,00

114 Αλκοολούχο 
Παρασκεύασμα 
"ΑΝΟΟδΤΙΙΡΑ 

ΑΡΟΜΑΤΙΟ"(συσκευασία: 
μπουκάλι 200πιΙ)

5 20,00 100,00

115 Αλκοολ Αποσταγμένο 
"ΌΑΟΗΑΟΑ 

δΑ<3ΑΤΙΒΑ"(συσκευασία: 
μπουκάλι 700πίΙ)

2 25,00 50,00

19

ΑΔΑ: 69ΕΡ6-984





«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

116 Σιρόπι "ΜΟΝΙΝ" 
Φουντούκι (συσκευασία:

μπουκάλι 700γπΙ)
5 12,00 60,00

117 Σιρόπι "ΜΟΝΙΝ"
Φράουλα (συσκευασία: 

μπουκάλι 700πίΙ)
5 12,00 60,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΟΙΡΙΣ ΦΠΑ : 20.413,00 € 20.413,00 €

Άρθρο 2°
Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείς που περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα Αποδεκτών της παρούσας ΠΥΠ, και οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός 
φορέας πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της εν λόγω Πρόσκλησης.

Άρθρο 3°
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. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
β. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως . 

συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
γ. όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

3. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:
α. όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

απαιτούμενα προσόντα,
β. όσων η (συνολική) τιμή υπερβαίνει το (ετήσιο) συνολικό ποσό των 

τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) πλέον ΦΠΑ,
γ. όσες είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης.

4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν και σε σφραγισμένο 
φάκελο. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
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5. Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες 
ενδείξεις:

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).
β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
γ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.22.1/20 για την 

Προμήθεια διαφόρων ειδών Οίνου - Μπίρας και Αλκοολούχων Ποτών, προς 
κάλυψη αναγκών 111 Π.Μ με λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.

δ. Τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική & ηλεκτρονική διεύθυνση - 
ΕπιαΐΙ & τηλέφωνα) και η Ιδιότητα (π.χ. Αντιπρόσωπος 
/Έμπορος/Επιτηδευματίας) του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή) που καταθέτει 
την Προσφορά.

6. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) 
παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους (υπο)φακέλους, καθένας εκ των 
οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Οικονομικού Φορέα (Προμηθευτή) σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του (με τον αντίστοιχο κωδικό της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας), κατά την ημέρα διενέργειας της αποσφράγισης προσφορών και 
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(2) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την Προσθήκη «1» της παρούσας, η οποία φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης.
(β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος του Οικονομικού Φορέα (στην περίπτωση 
φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά περίπτωση προσώπων (εφόσον 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 79Α) 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ 1300 της 11.11.2008 σ.42).

2/ Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ Ο 
195Της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ I της 31.7.2003, σ.54). 
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καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα.

3/ Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α' 48).

4/ Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ I της 22.6.2002, σ.3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής.

5/ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Ι_ 309 της 
25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166).

6/ Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

(γ) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της 
διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα 
χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην 
εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

(δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη 
και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, 
από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη 
υπεύθυνη δήλωση.

(ε) Να βεβαιώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί είτε σε βάρος 
τους είτε σε βάρος των συνεργαζόμενων με αυτούς Οικονομικών Φορέων 
(Προμηθευτών), απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων της Κεντρικής Κυβέρνησης 
για αποκλεισμό από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.4412/16.

(στ) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και 
αποδέχονται το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και ότι 
έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς.
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β. Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 
πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει, επί ποινή απόρριψης:

(1) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας (Δήμου ή Περιφέρειας) της 
Επιχείρησης συναφή με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού, σε ισχύ μέχρι και 
την ημέρα διενέργειας της Πρόσκλησης.

(2) α/ Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών με ιδία μέσα 
(Οχήματα): Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται ότι 
ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) δεσμεύεται για την παράδοση των 
προϊόντων με τα κατάλληλα οχήματα (ιδιοκτησίας του) στις εγκαταστάσεις της 
Μονάδας, τα οποία πληρούν τις προβλεπόμενες (ισχύουσες) προδιαγραφές.

β/ Σε περίπτωση μεταφοράς με μέσα (Οχήματα) 
συνεργαζόμενης (μεταφορικής) εταιρίας: Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής), στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία της συνεργαζόμενης εταιρείας 
(υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα που καταθέτει την προσφορά) και 
βεβαίωση συνεργασίας, υπογεγραμμένη από τη συνεργαζόμενη Επιχείρηση.

(3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α'75) (χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), στην οποία 
δηλώνονται - βεβαιώνονται τα εξής:

α/ τα προσφερόμενα προϊόντα (αναλυτική περιγραφή), 
δηλαδή βάρος - όγκος τεμαχίου, τη χώρα προέλευσης τους και το χρονικό όριο 
ζωής του προϊόντος, πέρα από το οποίο το προϊόν αντικαθίσταται.

β/ τα στοιχεία της Επιχείρησης Εμφιαλώσεως - 
Παραγωγής για όλα τα προϊόντα πλην αυτών που παράγονται στο Εξωτερικό 
(επωνυμία, διεύθυνση εγκαταστάσεων, τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας).

γ/ Ότι τα προσφέρομενα είδη είναι «Α» Ποιότητας και 
καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την Ελληνική Νομοθεσία, τις 
σχετικές διατάξεις, τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών, προέρχονται από νομίμως 
λειτουργούντες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ότι ενημερώνονται για κάθε νεότερη εξέλιξη που αφορά τους νέους κανονισμούς 
που έχουν σχέση με τα «προσφερόμενα» προϊόντα . Σε περίπτωση εισαγωγής 
από Τρίτη Χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον 
κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες Χώρες οι οποίες έχουν 
εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ε.Ε.

δ/ Ότι επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση των αρμόδιων 
οργάνων της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις τους για έλεγχο, παρέχοντας τους 
κάθε διευκόλυνση, διευκρίνιση - έγγραφο που τυχόν τους ζητηθεί.

ε/ Ότι δεσμεύονται για την παράδοση του προϊόντος με τα 
κατάλληλα μέσα (παλετοφόρους) και τα κατάλληλα οχήματα εντός των 
εγκαταστάσεων της Μονάδας, τα οποία (οχήματα) τηρούν τις υγειονομικές 
συνθήκες μεταφοράς.

στ/ Ότι θα χορηγούν - διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη για 
όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.
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ζ/ Ότι θα παραδίδουν εντός 24 ωρών, τα υπό προμήθεια 
προϊόντα, τυποποιημένα, ανάλογα με την τηλεφωνική παραγγελία των αρμόδιων 
οργάνων της Μονάδας, έως την 11:00 π.μ (εργάσιμες ημέρες), για όλο το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης και θα αντικαθιστούν τα αντίστοιχα ακατάλληλα προϊόντα 
αυθημερόν.

η/ Ότι θα παραδίδουν εντός 24 ωρών, τα υπό προμήθεια 
προϊόντα, μόνο στις εγκαταστάσεις του Πρατηρίου έως την 11:00 π.μ (εργάσιμες 
ημέρες), για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

θ/ Ότι αποδέχονται τους ελέγχους (μακροσκοπικούς, 
χημικούς) των προϊόντων αλλά και των εγκαταστάσεων των ιδίων, σύμφωνα και 
με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και κανόνες υγιεινής, χωρίς 
άλλη χρηματική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

(4) Φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που 
θα διαθέτουν για τη μεταφορά των προϊόντων στην Μονάδα (111 Π.Μ).

(5) Αντίγραφα, έως δυο προσφάτων τιμολογίων - πώλησης 
προϊόντων των ανωτέρω κατηγοριών (γενικά) σε πελάτες του Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού τομέα.

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, με δυο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

(α) ο Φόρος Εισοδήματος ποσοστού: 4% (άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014) και ο ισχύον Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης,

(β) οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ ποσοστού: 
0,13468 % (άρθρου 4 του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4605/19),

(γ) τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των υπό προμήθεια > 
ειδών στον χώρο του Πρατηρίου της Μονάδας και

(δ) το κόστος ενός (1) χημικού - εργαστηριακού ελέγχου των 
προϊόντων.

(2) Η ακριβής εμπορική επωνυμία του προσφερόμενου 
προϊόντος, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

(3) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα 
υπό προμήθεια είδη.

(4) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς (60 ημέρες).

7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες, μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης προσκλήσεως:
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α. την συμπλήρωση ή την διευκρίνιση εγγράφων - δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη νομίμως και εμπρόθεσμα υποβληθεί με επιπλέον δικαιολογητικά ή νέα 
έγγραφα. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εν λόγω συμπλήρωση - διευκρίνηση δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 102 ν.4412/16 
και

β. επιπλέον στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών για το αντικείμενο της προμήθειας, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, πριν την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης.

8. Το προσωπικό της Πτέρυγας είναι «καταναλωτές» του Πρατηρίου 
Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) και με αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα έχουν 
το δικαίωμα να ζητούν προϊόντα συγκεκριμένης επωνυμίας, με αποτέλεσμα να 
αναγράφονται στην συγκεκριμένη Πρόσκληση τα συγκεκριμένα Είδη,

9. Οι ποσότητες είναι εκτιμώμενες και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές για 
την Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ). Καμία απαίτηση δεν δύναται να αιτηθεί ο 
Ανάδοχος (Προμηθευτής) σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της 
εκτιμώμενης ποσότητας, είτε ενός, είτε περισσοτέρων κατηγοριών των 
Συμβατικών Ειδών.

10. Επισημαίνεται ότι η υποβολή όλων των οριζόμενων στο παρόν άρθρο 
δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και στον Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση απαλλαγής από τη υποχρέωση προσκόμισης οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού, αυτή η απαλλαγή, θα πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει στοιχείων 
που θα υποβληθούν από τον συμμετέχοντα πριν ή την ημέρα αποσφράγισης των 
προσφορών και πριν από την σύνταξη του Πρακτικού Αποτελεσμάτων της 
Επιτροπής «Διενέργειας» της Αναθέτουσας Αρχής.

11. Επίσης σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο «προσφέρων» 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συμμετέχοντες. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 4°
Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή (111ΠΜ) 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.
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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.

Άρθρο 5°
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.

Άρθρο 6°
Έννομη Προστασία

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή 
ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ1.

1 Άρθρο 127, παρ. 1 του Ν.4412/16.

Άρθρο 7°
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία (1) δημόσια 
συνεδρίαση (άρθρο 117, παρ. 4 του Ν. 4412/16) της Επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης των προσφορών της ανωτέρω Πρόσκλησης, στην οποία 
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δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες είτε οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, ως 
εξής:

α. Κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί από τη 
Πρόσκληση, η Επιτροπή μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους 
προσφορών.

β. Μονογράφει τους υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

γ. Αποσφραγίζει τους ανωτέρω τρεις (3) υποφακέλους και τους 
μονογράφει κατά φύλλο. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των 
δικαιολογητικών που κατετέθησαν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης.

δ. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών (στο ακέραιο και δεκαδικό 
μέρος εκάστου ποσού), το γνωμοδοτικό όργανο (ανωτέρω Επιτροπή), επιλέγει την 
οικονομικότερη προσφορά ανά είδος, με κλήρωση, παρουσία όλων των 
Οικονομικών Φορέων (Προμηθευτών).

ε. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το γνωμοδοτικό 
όργανο (ανωτέρω Επιτροπή), εντός πέντε (5) ημερών και εφόσον δεν απαιτείται 
κατά την κρίση της η προσκόμιση επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, 
συντάσσει Πρακτικό (αποτελεσμάτων) και διαβιβάζει το φάκελο της ΠΥΠ στο 
Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος, προς αξιολόγηση και αποστολή πρόσκλησης 
στον προσωρινό Ανάδοχο, για την προσκόμιση των Δικαιολογητικών Ανάθεσης.

Η επιτροπή, συνοδευόμενη από έναν Αξκό Ιατρό της Μονάδας, δύναται 
να ελέγξει, χωρίς προειδοποίηση πριν την έκδοση Πρακτικού αποτελεσμάτων, τις 
εγκαταστάσεις - προϊόντα οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή των 
συνεργαζόμενων με αυτούς και σε περίπτωση μη πλήρωσης των κανόνων 
υγιεινής να εισηγηθεί αναλόγως.

στ. Τα ως άνω βήματα για την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων 
μπορούν (κατά την κρίση της ΕΔΔ) να καταγραφούν και σε ένα (1) ενιαίο 
πρακτικό.

2. Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Ανάθεσης, επί ποινή απόρριψης, είναι 
τα κάτωθι:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο ή ευκρινές * 
φωτοαντίγραφο), των υπόχρεων προσώπων ή, ελλείψει αυτού, υπεύθυνης 
δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 79Ατου Ν.4412/16, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του 
Ν.4412/16. Δηλαδή απαιτείται η κατάθεση αποσπάσματος ποινικού μητρώου:

(α). Για τον διαχειριστή στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε).

(β). Για τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε).
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(γ). Για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 
Συνεταιρισμών.

Η ημερομηνία έκδοσης του δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης της 
Αναθέτουσας Αρχής (111 ΠΜ) για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β. Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Τα εν 
λόγω πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρέπει να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να 
καταλαμβάνουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή 
της υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104, παρ. 1 του 
Ν.4412/16. Για αυτό το λόγο, οι προσφέροντες πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα 
υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι.

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α'75), του (προσωρινού) Αναδόχου, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η υποβολή ή μη κυρώσεων (με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.

δ. Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά Έγγραφα νομιμοποίησης 
(σύστασης και λειτουργίας της εταιρεία, τις πράξεις διορισμού των διαχειριστών για 
τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Παραστατικού Εκπροσώπησης 
(πρωτότυπα ή ευκρινές φωτοαντίγραφα).

ε. Σε περίπτωση Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά (κατά » 
περίπτωση) να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

στ. Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών που υποβάλλουν 
προσφορά στον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά για 
κάθε Μέλος της και επιπλέον στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη 
του αρμοδίου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από την οποία να 
προκύπτει η έγκριση του για την συμμετοχή του σε αυτή και στον Διαγωνισμό.
Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:

(1) . Να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,
(2) . Να αναγράφεται και να οριοθετείτε με σαφήνεια το μέρος της 

προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε μέλος της, στο σύνολο της προσφοράς,
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(3) . Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και 
τη διοίκηση όλων των μελών της και

(4) . Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
και των μελών της για την συμμετοχή της στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
αυτής και των μελών της έναντι της Αναθέτουσα ς Αρχής.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, 
ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης») στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υπόψη Ανάδοχος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση.

3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
με την σύνταξη νέου Πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και ακολουθεί η 
έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης.

Άρθρο 8°
Επιλογή Προσφέροντος και Κατάρτιση Σύμβασης

1. Η επιλογή του τελικού Αναδόχου και η κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
(Διενέργειας/Αξιολόγησης), ως το ανωτέρω άρθρο. Κριτήριο της Ανάθεσης θα είναι 
αποκλειστικά η πιο συμφέρουσα Τιμή, από Οικονομικής άποψης, βάσει της τιμής 
εκάστου «προσφερόμενου» είδους (α.α.1,2,3,...) που περιγράφονται στο Άρθρο 1 
των «Ειδικών Όρων» της παρούσας Πρόσκλησης.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάθεσης σε 
όλους τους Συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή ιδιοχείρως (επί αποδείξει).

3. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Γ» της Πρόσκλησης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 
κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα, ούτε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

4. Ο Μειοδότης Προμηθευτής (Ανάδοχος) που δεν προσέρχεται μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται > 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το 
Ν.4412/16 συνέπειες, μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε τέτοια περίπτωση η ανάθεση 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.

5. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης - αξιολόγησης 
Προσφορών δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης αυτής, η υποβολή μιας και 
μόνο προσφοράς (άρθρο 106 του Ν.4412/16). Υφίσταται η δυνατότητα ματαίωσης 
(με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), ειδικά εάν η μοναδική 
προσφορά κριθεί ως μή συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 
106, παρ.2, περ.δ’.
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6. Επισημαίνεται ότι κατά τη διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης - 
αξιολόγησης Προσφορών και κατά την εκτέλεση της 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 9°
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο οικονομικός φορέας (Προμηθευτής) στον οποίο θα κατακυρωθεί η 
προμήθεια του είδους της παρούσας Πρόσκλησης, δεν είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που να καλύπτει το 4% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 10°
Ποιότητα Ειδών - Συσκευασία

1. Η επεξεργασία και η συσκευασία των προσφερόμενων ειδών θα είναι 
αυτή του εμπορίου και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική 
επιβάρυνση για την Υπηρεσία, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

α. Επωνυμία του προμηθευτή /προμηθεύτριας Εταιρείας.
β. Είδος, ποσότητα και χώρα προέλευσης του προϊόντος.
γ. Καθαρό βάρος - όγκος προϊόντος.
δ. Ημερομηνία Παραγωγής και Λήξης του προϊόντος.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα 
ακατάλληλα προϊόντα αυθημερόν, με προϊόντα ισόποσης αξίας, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση και σε περίπτωση άρνησής του να επιβάλλονται σε αυτόν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των 
προϊόντων στην Μονάδα, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά των προϊόντων 
της Σύμβασης. 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 Μονάδας σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).

Άρθρο 11°
Παράδοση - Παραλαβή - Προθεσμία

1. Τα προϊόντα της Σύμβασης θα παραδίδονται από τον προμηθευτή 
καθημερινά στο Π.Κ.Α (Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών) της Πτέρυγας, σε 
εργάσιμες ημέρες υποχρεωτικά έως την 11:00 π.μ (κατόπιν προγενέστερης 
τηλεφωνικής συνεννόησης), εντός 24 ωρών, μετά από την τοποθέτηση 
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παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης, από τα αρμόδια όργανα της Μονάδος, της 
οποίας το (συνολικό) καθημερινό μέγεθος θα είναι ποσού, τουλάχιστον, άνω των 
διακοσίων (200,00) ευρώ για την προμήθεια των συγκεκριμένων Ειδών.
Επισημαίνεται ότι δύναται λόγω του όγκου κάθε παραγγελίας, να παραδίδει τα 
αντίστοιχα προϊόντα μόνο στο Μερικό Κυλικείο της Λέσχης Αξκών (για λογαριασμό 
του Πρατηρίου), με την προϋπόθεση να παραδώσει το προσωπικό του 
Προμηθευτή, το υπόψη παραστατικό στον διαχειριστή του Πρατήριου (για 
εξόφληση), το οποίο θα φέρει επιπλέον την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του 
«Παραλαμβάνοντος» Διαχειριστού Λ.Αξ.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβών για την παρακολούθηση της και την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων (που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, 
με συμμετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας Υγειονομικού), 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 Μονάδα, εκτός από την επιβολή των 
προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

3. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει (μόνο κατά την 
παραλαβή) δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται 
μόνο με τα κατάλληλα μέσα 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.

4. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά είδος, από την 
συγκεκριμένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προμηθευτή με την προκαταβολική εξόφληση του παραπάνω Χημείου και με την 
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (ποσότητες δειγμάτων). Επίσης, τον προμηθευτή 
θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα 
πραγματοποιηθούν μόνο μια (1) φορά κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Για τυχόν 
επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.

5. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των υπόψη Ειδών.

6. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται την μή παραλαβή ή την 
απόρριψή του εκάστοτε προϊόντος, κατά την διάρκεια μακροσκοπικού ελέγχου, 
εφόσον διαπιστώσει αλλοιωμένα προϊόντα είτε μή φυσιολογικές οσμές ή γεύσεις, 
χωρίς να απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, αναφέροντας 
υποχρεωτικά, εγγράφως, τους λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του 
απορριπτόμενου είδους.

7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του 
Πρατηρίου της Μονάδας σε είδη θέματος πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην 
παρούσα, θα υποβάλλονται και θα αξιολογούνται από το Τμήμα Οικονομικού, με 
γνώμονα τόσο την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα όσο και την αποφυγή υπέρβασης 
του τιθέμενου ΠΎ (30.000€ άνευ ΦΠΑ). Σε θετική εισήγηση θα τροποποιείται 
αναλόγως η σχετική σύμβαση.
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Άρθρο 12°
Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται μόνο από τον αρμόδιο 
διαχειριστή της Μονάδας, με τραπεζικές επιταγές ή άλλο κατάλληλο τραπεζικό 
μέσο (έμβασμα κα.) σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση 
όταν τα τιμολόγια για τη Μονάδα, έχουν συνολική καθαρή αξία άνω των 
πεντακοσίων (500,00) ευρώ, εντός 30 ημερών, ως εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει στον εκάστοτε διαχειριστή 
Πρατηρίου της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο Πώλησης, (με την 
«επωνυμία πελάτη»: «111ΠΜ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ»).
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει (και έπειτα να 
βρίσκεται εν’ ισχύ):

α. Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και

β. Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.

γ. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ (της 
επιχείρησης).

2. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα αποτελεί λόγο 
λύσεως της σύμβασης.

3. Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών 
με ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των παραστατικών που 
εκδίδονται καθημερινά και θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας 
στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς η Επιτροπή Παρακολούθησης- 
Παραλαβών, και ο διαχειριστής Πρατηρίου.

4. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήματος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία 
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση.

5. Κατά την εξόφληση του 1ου Τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ 
Κράτηση, για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468%, για τον 
οποίο η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να χορηγεί Βεβαίωση για οποιαδήποτε χρήση, 
η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 
375 του Ν.4412/16 καθώς με τό άρθρο 44 του Ν.4605/19.
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β. Υπέρ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 
υπ.αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α.

γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ.αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ 
Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

δ. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

6. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:
α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 

οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού είδους από την Υπηρεσία.
β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών 

ελέγχων/αναλύσεων.
7. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουάριου 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 Ιανουάριου του εν λόγω έτους και για 
το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του 
εν λόγω έτους.

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
β. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των προϊόντων με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

9. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης βαρύνει την Μονάδα.

10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων 
οργάνων της Μονάδας, 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, 204, 206, και 
207 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 13°
Κυρώσεις για Αθέτηση Όρων Σύμβασης- Ποινικές Ρήτρες

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής παραβεί τους όρους της 
σύμβασης, επιβάλλονται στον Ανάδοχο (Προμηθευτή), κατόπιν σχετικής 

33

ΑΔΑ: 69ΕΡ6-984





«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδα), αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης 
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, χρονικής καθυστέρησης παράδοσης 
παραγγελιών άνω των 24 ωρών, άρνησης αντικατάστασης ειδών εντός 24 ωρών 
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές του ΚΤΠ, 
ακατάλληλων συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και μεταφορά τους:

(1) Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση.
(2) Για την 2η παράβαση, πρόστιμο ποσοστού 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.
(3) Για την 3η παράβαση, πρόστιμο ποσοστού 10% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.
(4) Για την 4η παράβαση, πρόστιμο ποσοστού 20% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.
(5) Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των τιμολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς 
τον Φ.Π.Α και είτε συμψηφίζονται από την επόμενη πληρωμή τιμολογίου πώλησης 
είτε παρακρατούνται από το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την επιβολή τους και αποδίδονται στο ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο 
Αεροπορίας).

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 προβεί στην κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.

γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία 
παραλαβής) 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 
ΗΑΟΟΡ:

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.000 €.
(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 3.000 €.
(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 €.
(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € είτε 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) και έγγραφη ενημέρωση 
και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Περιφέρεια και στο ΓΕΣ- 
ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. Επιπρόσθετα, οι προμήθειες των εν λόγω ειδών θα διακοπούν 
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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 από τον 
επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στην παρούσα Διακήρυξη, 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. Η Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκπτωτο τον 
Προμηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια 
υγειονομικού ελέγχου από τα αρμόδια της Μονάδας κριθούν μη αποδεκτές.

4. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των 
προβληματικών ειδών.

5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του 
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

6. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προμηθευτή) ως έκπτωτου η 
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια 
των Συμβατικών Ειδών, στον επόμενο Μειοδότη (Προμηθευτή) του Διαγωνισμού, 
που θα τηρεί τους όρους της νέας Σύμβασης.

Άρθρο 14°
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ' 
(Μονάδος) 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 Μονάδας.

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.
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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. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 

προμηθευτή.
γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος
στ. Διακοπή 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 (Διεθνούς Δικτύου).
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (ΕΜΒΑΚΘΟ).

Άρθρο 15°
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 της Μονάδας, 
προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού 
διαστήματος πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης.

β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη 
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και 
τον κανονισμό λειτουργίας της.

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. Δεν 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.

5. Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση του στην 
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους τρόπους και τις διαδικασίες 
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φορτοεκφόρτωσης των συμβατικών προϊόντων, ακόμη και όταν χρησιμοποιήσει 
οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία και ειδικά αν αυτή είναι Μεταφορική.

Άρθρο 16°
Λοιπές Διατάξεις

1. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής, ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με 
τροποποίηση των όρων, η/και ματαίωσης των διαδικασιών της Πρόσκλησης, πριν 
την έκδοση σχετικής εκτελεστής διοικητικής πράξης (απόφασης) της Αναθέτουσας 
Αρχής, με την οποία ανακηρύσσεται ο οριστικός Ανάδοχος, χωρίς οι 
συμμετέχοντες να έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης από την Υπηρεσία.

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 αυξομείωσης της υπό 
προμήθεια ποσότητας, εντός αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

3. 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.

4. Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται, 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης του 
προϊόντος.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή (Μονάδα) δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για 
υλοποίηση της Σύμβασης που υπογράφει με τον Τελικό Ανάδοχο (Προμηθευτή) 
όταν θα έχει συναφθεί από Προϊστάμενο Κλιμάκιο της 111 Π.Μ Συμφωνία- 
Πλαίσιο, και θα δικαιούται να προχωρήσει σε άμεσο τερματισμό της ισχύος 
της, με την σύναψη εκτελεστικής σύμβασης (της «Συμφωνίας Πλαίσιο»),

6. Το ισόποσο οποιοσδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή), 
εισπράττεται από όσα ο ίδιος λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο 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.

7. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του 
Ν.4412/16.

8. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
Ασμχος(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης 

Ακριβές Αντίγραφο ΕΟΥ

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου
111 ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της 
Φ.831/ΑΔ.

111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): 111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ

Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης®:

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Ρ3χ):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(ΕγπθϊΙ):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(ί>, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως Νόμιμος Εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης, της Επιχείρησης «............................................................................. » που
συμμετέχει στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (αποσφράγισης προσφορών) με αρ 22.1/22 για την Προμήθεια 
διαφόρων ειδών Οίνου - Μπίρας και Αλκοολούχων Ποτών , δηλώνω ότι και μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
μου:

(α). Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδική καταδικαστική απόφαση για ένα 
από τους ακόλουθους λόγους:

1/ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ I 300 της 11.11.2008 σ.42).

2/ Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ Ο 195Της 
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ I της 31.7.2003, σ.54). καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
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3/ Απάτη, κατά την έννοιά του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48).

4/ Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ I της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

5/ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26πς 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ I 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166).

6/ Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5 ης 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Λ 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α'215).

(β) Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν 
θα χρησιμοποιήσω ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των 
Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

(γ) Βεβαιώνω ότι δεν έχω αποκλειστεί ως επιχείρηση καθώς και η συνεργαζόμενη επιχείρηση με προσωρινή ή 
τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων Κεντρικής Κυβέρνησης από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16.

(δ) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον 
ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.

(ε) Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και ότι 
έλαβα γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς..

Ημερομηνία:....... /...... /.......  

(Υπογραφή)

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

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου
Ακριβές Αντίγραφο 111 ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» της
Φ.831/ΑΔ.19085/Σ.3620/22-08-22

111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (5 σελίδων)

Επωνυμία
ΑΦΜ - ΔΟΥ

Α/Α Περιγραφή
Ετήσια 
Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 
(συσκευασίας)

Τιμή 
συσκευασίας 
χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς)

1 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" (κουτί 
αλουμινίου 330γπΙ 1000

2 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" (κουτί 
αλουμινίου 500γπΙ) 3000

3 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη 500γπΙ) δΟΟ

4 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" χωρίς αλκοόλ 
(κουτί αλουμινίου 330γπΙ) 100

5 Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" χωρίς αλκοολ 
(φιάλη επιστρεφόμενη δΟΟπιΙ) 100

6 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ" (κουτί 
αλουμινίου 330πτΙ) 200

7 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ" (κουτί 
αλουμινίου δΟΟιπί) 100

8 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη δΟΟπιΙ) 100

9 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ - <ζ> " χωρίς 
αλκοόλ (κουτί αλουμινίου 330γπΙ δΟ

10
Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδ - <ζ> " χωρίς 
αλκοόλ (φιάλη επιστρεφόμενη 

δΟΟιτιΙ)
10

11 Μπίρα "ΕΖΑ ΡίΙδβηβτ (φιάλη 
επιστρεφόμενη δΟΟπιΙ) 10

12 Μπίρα "ΑΛΦΑ" (κουτί αλουμινίου 
330πίΙ) 100

13 Μπίρα "ΑΛΦΑ" (κουτί αλουμινίου 
δΟΟΓΠΐ) 200

14 Μπίρα "ΑΛΦΑ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη δΟΟιτιΙ) 400

15 Μπίρα "ΑΛΦΑ" χωρίς αλκοόλ 
(κουτί αλουμινίου 330ιπΙ) 100
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16 Μπίρα "ΑΛΦΑ" χωρίς αλκοόλ 
(φιάλη επιστρεφόμενη δΟΟπιΙ) 50

17 Μπίρα "ΑΜ8ΤΕΙ" Ι.ΑΟΕΡ (κουτί 
αλουμινίου 330γγτΙ) 200

18 Μπίρα "ΑΜδΤΕΙ" Ι,ΑΟΕΡ (φιάλη 
επιστρεφόμενη 500πιΙ) 100

19 Μπίρα "ΑΜ5ΤΕΙ-" χωρίς αλκοόλ 
(φιάλη επιστρεφόμενη δΟΟτηΙ) 10

20 Μπίρα "ΚΑΙΖΕΚ" (φιάλη 
επιστρεφόμενη δΟΟτηΙ) 600

21 Μπίρα "ΕΙΧ" (κουτί αλουμινίου 
δΟΟτηΙ) 100

22 Μπίρα "ΕΙΧ" (φιάλη δΟΟπιΙ) 200

23
Μπίρα "ΘυΐΝΕδδ άτβυδΗί δίουί" 

(μπουκάλι 330ιπΙ)
250

24
Μπίρα "ΒΕΡΓΙΝΑ ΧΛ/ΕΙδδ "(φιάλη 

επιστρεφόμενη δΟΟπιΙ) ή 
Ισοδύναμο

20

25 Μπίρα 'ΌΟΡΟΝΑ" (φιάλη 
330γπΙ) 100

26 Μπίρα "ΜΑΜΟΣ” (κουτί 
αλουμινίου 330γπΙ) 50

27 Μπίρα "ΜΑΜΟΣ " (φιάλη δΟΟπιΙ) 300

28

Μπίρα "Βυϋ" (φιάλη 330γπΙ) 250

29
Μπίρα ΒΕΡΓΙΝΑ Ι-ΑΟΕΡ 

ΒΑΡΕΛΙ 30 Ι_ΙΤ 10

ί>

30
Μπίρα μικροζυθοποιίας τύπου « 

ννείδδ» (φιάλη δΟΟτηΙ) 
Επωνυμία:......

20

31
Μπίρα μικροζυθοποιίας τύπου 

«ΡίΙΙδ» (φιάλη δΟΟπιΙ) 
Επωνυμία:.......

20

32
Μπίρα μικροζυθοποιίας τύπου 

«ΑΙβ» (φιάλη 330ιπΙ 
Επωνυμία:.......

20
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33

Μπίρα μικροζυθοποιίας τύπου 
«ΑΙβ» (φιάλη δΟΟπιί) 

Επωνυμία:....... 20

34
Μπίρα μικροζυθοποιίας τύπου 

«καπνιστή» (φιάλη δΟΟιπΙ) 
Επωνυμία:.......

20

35

Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: Ασκός 10 Λίτρων), 

Επωνυμία : ΖΗΤΣΑ 
"ΒΟΡΟΙΝΟΣ”

20

36
Οίνος Λευκός Ξηρός, 

(συσκευασία: Ασκός 10 Λίτρων), 
Επωνυμία:..........

10

37
Οίνος Λευκός Ξηρός 

(συσκευασία: πλαστικό μπουκάλι 
1 ,δ Λίτρων), Επωνυμία : Συνετ. 

Ν.Αγχιάλου Ή ΔΗΜΗΤΡΑ"

δΟ -

38

Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό μπουκάλι 

1 ,δ Λίτρων), Επωνυμία : δΟ

39

Οίνος Λευκός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 7δ0τηΙ), 

Επωνυμία : Συνετ. Ν.Αγχιάλου 
"ΦΙΛΥΡΑ"

10

40
Οίνος Λευκός Ξηρός 

(συσκευασία: Φιάλη: 7δ0πιΙ), 
Επωνυμία:ΤδΑΝΤΑΙΙ 

"ΚΑΝΕΝΑ8"

δ

41
Οίνος Λευκός Ξηρός 

(συσκευασία: Φιάλη: 7δ0ιπΙ), 
Επωνυμία : ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 

"ΤΗΕΜΑ"
10

42

Οίνος Λευκός δαυνίςποη ΒΙσπο 
2018 (συσκευασία: Φιάλη: 

7δθΓπΙ), Επωνυμία : ΚΤΗΜΑ 
"ΑΙΡΗΑ"

2

43
Οίνος Λευκός Ξηρός 2018 
(συσκευασία: Φιάλη: 7δ0ιτ>Ι), 
Επωνυμία : "ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ"

δ

44
Οίνος Λευκός ημίγλυκος 

(συσκευασία: Ασκός δ Λίτρων), 
Επωνυμία:.........

10

45
Οίνος Ροζέ Ξηρός (συσκευασία: 

Ασκός δ Λίτρων), Επωνυμία: 
ΖΗΤΣΑ "ΒΟΡΟΙΝΟΣ"

10

46
Οίνος Ροζέ Ξηρός (συσκευασία: 

Ασκός δ Λίτρων), Επωνυμία: 10
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47
Οίνος Ροζέ Ξηρός (συσκευασία: 
πλαστικό μπουκάλι 1,5 Λίτρων), 

Επωνυμία:...................
50

48

Οίνος Ροζέ Ξηρός (συσκευασία: 
πλαστικό μπουκάλι 1,5 Λίτρων), 
Επωνυμία : Επωνυμία : Συνετ. 

Ν.Αγχιάλου Ή ΔΗΜΗΤΡΑ"

30

49

Οίνος Ροζέ Ξηρός (συσκευασία: 
Φιάλη: 750γπΙ), Επωνυμία : 

Επωνυμία : Συνετ. Ν.Αγχιάλου 
"ΦΙΛΥΡΑ"

5

50
Οίνος Ροζέ (συσκευασία: Φιάλη: 
750γπΙ), Επωνυμία: ΤδΑΝΤΑΙ-Ι 

"ΚΑΝΕΝΑ8"
5

51
Οίνος Ροζέ 2018 (συσκευασία: 

Φιάλη: 750γπΙ), Επωνυμία: 
ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5

52

Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία:

ΑσκόςΙΟ Λίτρων), Επωνυμία: 
ΖΗΤΣΑ "ΒΟΡΟΙΝΟΣ"

50

53

Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία:

Ασκός 10 Λίτρων), 
Επωνυμία:........

20

54

Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό μπουκάλι 

1,5 Λίτρων), Επωνυμία: 
Επωνυμία : Συνετ. Ν.Αγχιάλου 

"Η ΔΗΜΗΤΡΑ"

50

55

Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: πλαστικό μπουκάλι 

1,5 Λίτρων), Επωνυμία : 20 *

56

Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 750γπΙ), 

Επωνυμία : Επωνυμία : Συνετ. 
Ν.Αγχιάλου "ΦΙΛΥΡΑ"

5

57

Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
(συσκευασία: Φιάλη: 750γπΙ), 

Επωνυμία :Τ5ΑΝΤΑΙ_Ι 
"ΚΑΝΕΝΑ8"

5

58
Οίνος Ερυθρός 2018 

(συσκευασία: Φιάλη: 750πιΙ), 
Επωνυμία :ΚΤΗΜΑ "ΑΙΡΗΑ"

3
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59
Οίνος Ερυθρός 2018 

(συσκευασία: Φιάλη: 750πίΙ), 
Επωνυμία : "ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ"

5

60
Οίνος Ερυθρός Ημίγλυκος 

(συσκευασία: Ασκός 5 Λίτρων), 
Επωνυμία:.........

5

61
Οίνος Αφρώδης Λευκός 

(συσκευασία: μπουκάλι 750γπΙ), 
Επωνυμία: ΡΡΟδΕΟΟΟ

15

62
Οίνος Αφρώδης Ροζέ 

(συσκευασία: μπουκάλι 750ιπΙ), 
Επωνυμία: ΡΡΟ8ΕΟΟΟ

10

63

Αναψυκτικό Αεριούχο 
(συσκευασία: μπουκάλι 200ιπΙ), 

Επωνυμία: ΤΗΚΕΕ 8ΕΝΤ3 ΡΙΝΚ 
ΟταρβΐΓυιί δοάα

30
-

64

Αναψυκτικό Αεριούχο 
(συσκευασία: μπουκάλι 200ητΙ), 

Επωνυμία: ΤΗΚΕΕ δΕΝΤδ ΡΙΝΚ 
ΙβΠΊοη Τοπίο

20

65

Τσίπουρο με γλυκάνισο 
(συσκευασία: μπουκάλι 50ιπΙ), 
Επωνυμία: Συνετ. Ν.Αγχιάλου 

“ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ"

50

66

Τσίπουρο με γλυκάνισο 
(συσκευασία: μπουκάλι 50γπΙ), 

Επωνυμία: Οικογ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

50

67
Τσίπουρο με γλυκάνισο 

(συσκευασία: μπουκάλι δΟτηΙ), 
Επωνυμία:..

50

68
Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο 

(συσκευασία: μπουκάλι δΟητΙ), 
Επωνυμία: Συνετ. Ν.Αγχιάλου 

“ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ”

50

69

Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο 
(συσκευασία: μπουκάλι 50γπΙ), 

Επωνυμία: Οικογ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

50

70
Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο 

(συσκευασία: μπουκάλι δΟητΙ), 
Επωνυμία:...

50
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71
Ούζο (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία:

"ΠΛΩΜΑΡΙ" Ισίδωρου Αρβανίτου
20

72
Ούζο (συσκευασία: μπουκάλι 

200γπΙ), Επωνυμία: 

"ΠΛΩΜΑΡΙ"
100

73 Ούζο (μπουκάλι 50γπΙ), 
Επωνυμία:"ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ" 100

74
Ούζο (μπουκάλι 50ιπΙ), 

Επωνυμία:"................... " 20

75
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 

700ιπΙ), Επωνυμία: ΡΑΜΟΙΙ5 
ΟΡΟυδΕ

5

76 Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
500πιΙ), Επωνυμία: ΤΕΑΟΗΕΡ'8 5

77
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 

700γπΙ), ΕπωνυμίαΌΕννΑΚ'δ 
ννΗΙΤΕ ΙΑΒΕΙ

10

78
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
700πίΙ), Επωνυμία:ΰΑΟΚ 

ϋΑΝΙΕΙ'8 ΟΙϋ Νο 7
5

79 Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
700γπΙ), Επωνυμία:ΗΑΙΟ 5

80
Ουίσκι (συσκευασία; φιάλη: 

700γπΙ), Επωνυμία: ΰΟΗΝΝΙΕ 
ΙΛ/ΛΙΚΕΡ ΡΕΟ Ι_ΑΒΕΙ_

2

*

81
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 

700γπΙ), Επωνυμία: ϋΟΗΝΝΙΕ 
ννΑΙΚΕΡ ΒΙΑΟΚ ΙΑΒΕΙ.

2

82

Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
700γπΙ),

Επωνυμία:

ΟΑΡϋΗυ (12ΥΕΑΡ8 ΟΙ_Ο)

2

83

Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
700ιπΙ), 

ΕπωνυμίαΌΙΕΝΕΙΟΩΙΟΗ (12 
ΥΕΑΡ8 ΟΙ_Ο)

2
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84
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 

700γγιΙ), Επωνυμία:8ΙΝΟί_ΕΤΟΝ 
0υΓΕΤ0\Λ/Ν (12ΥΕΑΚ8 0ΙΩ)

2

85
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
700γπΙ), ΕπωνυμίαΌΙΜΡΙΕ 

ΟΟΙΩΕΝ δΕΙΕΟΤΙΟΝ
2

86
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 

700γπΙ), Επωνυμία: ύΑΜΕΝδΟΝ 
ΒΙ.ΑΟΚ ΒΑΚΚΕΙ.

10

87
Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 

700γπΙ), Επωνυμία: ΜΑΟΕΗδ 
ΜΑΡΚ

2

88 Ουίσκι (συσκευασία: φιάλη: 
700γπΙ), Επωνυμία: ΟΗίνΑδ 
ΚΕΟΑΙ 2

-

89
Βότκα (συσκευασία: μπουκάλι 

700γτίΙ), Επωνυμία:ΙΙΚδυδ 
ΚΟΤΕΚ

10

90
Βότκα (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: 
δΤΟΙ-ΙΟΗΝΑΥΑ

5

91
Βότκα (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: 
ΒΕίνΕΟΕΚΕ

5

92 Βότκα (συσκευασία: μπουκάλι 
700ιτ>Ι), Επωνυμία: ΟΡΕΥ 

ΟΟΟδΕ 10

93
Ρούμι (συσκευασία: μπουκάλι 
700ιτιΙ), Επωνυμία: ΒΑΟΑΚΟΙ 

ΟΑΡΤΑ ΒΕΑΝΟΑ
2

94
Ρούμι (συσκευασία: μπουκάλι 
700πίΙ), Επωνυμία: ΗΑΧ/ΑΝΑ 

ΟΙΛΙΒ (ΜΑΥΡΗ) 7 ΕΤΩΝ
5

95
Ρούμι (συσκευασία: μπουκάλι 
700γπΙ), Επωνυμία: ΗΑ\/ΑΝΑ 

ΟΙΙΙΒΑΝΕΰΟ 3 ΕΤΩΝ
5

96
Ρούμι (συσκευασία: μπουκάλι 
700γπΙ), ΕπωνυμίαΌΑΡΤΑΙΝ 

Μ0Κ6ΑΝ \Λ/Η ΙΤΕ
2
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97
Ρούμι (συσκευασία: μπουκάλι 
700γπΙ), ΕπωνυμίαΌΑΡΤΑΙΝ 

ΜΟΡΟΑΝ ΒΙΑΟΚ
2

98 Τζίν (συσκευασία: μπουκάλι 
700γπΙ), Επωνυμία: ΟΟΡϋΟΝ'δ 5

99 Τζίν (συσκευασία: μπουκάλι 
700πίΙ), Επωνυμία: ΒΕΕΡΕΑΤΕΚ 10

100
Τζίν (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: 
ΤΑΝΟΙΙΕΡΑΥ

5
-

101
Τεκίλα (συσκευασία: μπουκάλι 
700γπΙ), Επωνυμία: Οί-ΜΕΟΑ 

ΡΕΡΟδΑϋΟ
2

102
Τεκίλα (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία:ΰΟ8Ε
ΟυΕΚνΟ ΕδΡΕΟΙΑΙ δΙΙΔ/ΕΚ

3

103
Τεκίλα (συσκευασία: μπουκάλι 

700ιτιΙ), Επωνυμία:ΰΟδΕ 
ουεκνο ΒΙ.ΑΟΚ

3

104
Τεκίλα (συσκευασία: μπουκάλι 
700γπΙ), Επωνυμία:ΟΙ-ΜΕΟΑ 

ΡυδΙΟΝ ϋΑΡΚ (ΟΗΟΟΟ)
2

105
Κονιάκ 5 Αστέρων (συσκευασία: 

μπουκάλι 700ιπΙ), Επωνυμία: 
ΜΕΤΑΧΑ

5

106
Κονιάκ 7 Αστέρων (συσκευασία: 

μπουκάλι 700γπΙ), Επωνυμία: 
ΜΕΤΑΧΑ

5

107
Απεριτίφ (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: ΑΡΕΡΟΙ. 
(ΑΡΕΚΙΤίνΟ)

2

108 Λικέρ (συσκευασία: μπουκάλι 
700πίΙ), Επωνυμία: ΟΟΙΝΤΡΕΙΙ 2
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109
Λικέρ (συσκευασία: μπουκάλι 

700πί1), Επωνυμία: ΤΚΙΡΙΕ 8Ε0 
ΜΑΚΙΕ ΒΚΙΖΑΠΟ

2

110
Λικέρ (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: ΑΜΑΡΚΕΤΟ 
0Ι8ΑΚ0ΝΝ0

2

111
Λικέρ (συσκευασία: μπουκάλι 

700ιτ>Ι), Επωνυμία: ΑΜΑΡΚΕΤΟ 
ΤΕΚΚΑΝΤΟ

3

112
Λικέρ (συσκευασία: μπουκάλι 

700γπΙ), Επωνυμία: 
Ι_ΙΜΟΝΟΕΙ_!_Ο (Ι_υΧΑΡϋΟ)

2

113
Λικέρ - Μαστίχα (συσκευασία: 
μπουκάλι 200πιΙ), Επωνυμία: 

8ΚΙΝΟ8
2

114

Αλκοολούχο Παρασκεύασμα 
"ΑΝ<3Ο8ΤυΚΑ 

ΑΡΟΜΑΤΙΟ"(συσκευασία: 
μπουκάλι 200ιπΙ)

5

115

Αλκοόλ Αποσταγμένο 
"ΟΑΟΗΑΟΑ 

ύΑΝΕΙΚΟ"(συσκευασία: 
μπουκάλι 700πίΙ)

2

116 Σιρόπι " ΜΟΝΙΝ" Φουντούκι 
(συσκευασία: μπουκάλι 700γπΙ) 5

117 Σιρόπι " ΜΟΝΙΝ" Φράουλα 
(συσκευασία: μπουκάλι 700γπΙ) 5

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1. Στις ανωτέρω τιμές (τεμαχίου) την ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνετε ο εκάστοτε 
ειδικός φόρος κατανάλωσης, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4%,και οι κρατήσεις 
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 0,13468% (επί της συμβατικής αξίας).

2. Ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών και 
του εξοπλισμού του (Ψυγείων) καθώς και όλων των εργαστηριακών ελέγχων.

3. Ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η προμήθεια.......% (συμπληρώνεται από την
επιχείρηση)

4. Η ισχύ της προσφοράς είναι .... (....) ημέρες(συμπληρώνεται από την
επιχείρηση).

Υπογραφή, ΑΔΤ Νομίμου Εκπροσώπου

Σφραγίδα Επιχείρησης

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111 ΓΊΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ" ΣΤΗ
Φ.831/ΑΔ.19085/Σ.3620/22-08-22

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.......122
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ * 
ΠΤΕΡΥΓΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:.........................
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ...722

Άρθρο 1ο : Γενικοί Όροι
Άρθρο 2ο : Περιγραφή - Τιμή Αντικειμένου
Άρθρο 3ο : Πληρωμή - Δικαιολογητικά
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 : Ποιότητα - Συσκευασία Προϊόντων
Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις Προμηθευτή
Άρθρο 11ο: Διάρκεια Σύμβασης
Άρθρο 12ο : Λύση και Τροποποίηση Σύμβασης - Λοιποί Όροι
Άρθρο 13ο : Αναπροσαρμογή Τιμών
Άρθρο 14ο : Ολοκλήρωση Σύμβασης
Άρθρο 15ο : Λοιπές Διατάξεις
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΗΛ. : 24280 45040 &: 24280 45737
ΕΓηθίΙ: οίΚ·111ο\Λ/@ΐΊ3ί.ρΓ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:.........../.....

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:...... (ονομαστικό ποσό, με ΦΠΑ)......... €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 
ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
Στον Αλμυρό, σήμερα, ................................................... 2022 στα Γραφεία του
Τμήματος Οικονομικού της 111 Πτέρυγας Μάχης, οι υπογεγραμμένοι: Σμήναρχος 
(I) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας, Διοικητής της 111ΠΜ, ως εκπρόσωπος της Π.Α,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ...................................... /111ΠΜ
Απόφαση Ανάθεσης και η (Ανάδοχος) Επιχείρηση 
«.............................................. », ΑΦΜ: ............................ που εκπροσωπείται
από τον κ................................................... με Α.Δ.Τ: .............. Πόλη: .............
Οδός: .......................... Αριθμ.............  Τ.Κ:................. Τηλ..............................  -
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: .............................. συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του, 
την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή”, την προμήθεια των 
ειδών, που 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' 147/08- 
08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.

2. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και 
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

1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια ειδών Οίνου - Μπίρας 
και Αλκοολούχων Ποτών προς κάλυψη αναγκών της 111ΠΜ, ως εξής:

Α/Α Περιγραφή
Ετήσια 
Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 
(συσκευασίας)

Τιμή 
συσκευασίας 
χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 
(αριθμητικώς)

1

2

3

4

....

*

117

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο (ισχύων) ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο 
φόρος εισοδήματος ποσοστού 4% (Ν.4172/13) και οι εφάπαξ κρατήσεις υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ 0,13468 % (επί της συμβατικής αξίας της συμβάσεως), ενώ 
δεν συμπεριλαμβάνεται ο προβλεπόμενος Φ.Π.Α, που επιβαρύνει την Υπηρεσία.

3. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:
α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 

οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από την Υπηρεσία.
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β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου ενός (1) απαιτούμενου χημικού 
ελέγχου/αναλύ σεων.

4. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
καθημερινές ανάγκες - απαιτήσεις του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) 
της Μονάδας (111ΠΜ), τις προτιμήσεις του προσωπικού, καθώς και των τυχόν 
έκτακτων αναγκών που θα προκύψουν και εντός του συνολικού ποσού των 
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) πλέον ΦΠΑ, χωρίς να δεσμεύεται η 111ΠΜ, 
για την ελάχιστη κατανάλωση οποιουδήποτε Είδους.

Άρθρο 3ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργείται μόνο από τον αρμόδιο 
διαχειριστή της Μονάδας, με τραπεζικές επιταγές ή άλλο κατάλληλο τραπεζικό 
μέσο (έμβασμα κα.) σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση 
όταν τα τιμολόγια για τη Μονάδα, έχουν συνολική καθαρή αξία άνω των 
πεντακοσίων (500,00) ευρώ, εντός 30 ημερών, ως εξής:
Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση, θα παραδίδει στον εκάστοτε διαχειριστή 
Πρατηρίου της Μονάδας, το προς εξόφληση Τιμολόγιο Πώλησης, (με την 
«επωνυμία πελάτη»: «111ΠΜ/ΠΡΑΤΗΡΙΟ»).
Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει (και έπειτα να 
βρίσκεται εν’ ισχύ):

α. Φορολογική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), με την ένδειξη «για είσπραξη 
χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και

β. Ασφαλιστική ενημερότητα εντός των χρονικών ορίων ισχύος που 
καθορίζει ο αντίστοιχος φορέας (Ε.Φ.Κ.Α), με την ένδειξη «για είσπραξη 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο» σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
Ν.2065/92.

γ. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ (της 
επιχείρησης).

2. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα αποτελεί λόγο 
λύσεως της σύμβασης.

3. Η εξόφληση του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον 
πιστοποιείται η καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών 
με ενσφράγιστη βεβαίωση που θα τοποθετείται όπισθεν των παραστατικών που 
εκδίδονται καθημερινά και θα υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Μονάδας, 
στα οποία περιλαμβάνεται η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβών, και στα 
οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικώς ό Ιατρός της και ο διαχειριστής Πρατηρίου.

4. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος 
Εισοδήματος ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας 
των αγαθών, κάθε τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014, για τον οποίο η Υπηρεσία 
χορηγεί Βεβαίωση για φορολογική χρήση.
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5. Κατά την εξόφληση του 1ου Τιμολογίου θα παρακρατηθεί εφάπαξ 
Κράτηση, για το σύνολο του συμβατικού ποσού, ποσοστού 0,13468%, για τον 
οποίο η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να χορηγεί Βεβαίωση για οποιαδήποτε χρήση, 
η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του 
άρθρου 26 του Ν.4115/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 
375 του Ν.4412/16 καθώς με τό άρθρο 44 του Ν.4605/19.

β. Υπέρ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 0,00042% (0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της 
υπ.αριθμ. 5143/11-12-14 (ΦΕΚ Β’ 33350) Υ.Α.

γ. Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06%, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ.αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ 
Β’ 969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

δ. Υπέρ Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
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 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

6. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με:
α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 

οριστικής ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού είδους από την Υπηρεσία.
β. Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου τυχόν απαιτούμενων χημικών 

ελέγχων/αναλύσεων.
7. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουάριου 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 Ιανουάριου του εν λόγω έτους και για 
το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του 
εν λόγω έτους.

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
β. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των προϊόντων με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

9. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης βαρύνει την Μονάδα.

10. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων 
οργάνων της Μονάδας, 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 
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κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203, 204, 206 και 
207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 4ο
Εγγυοδοσία

Ο οικονομικός φορέας (Προμηθευτής) στον οποίο θα κατακυρωθεί 
η προμήθεια των ειδών της παρούσας Διακήρυξης, δεν είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που να καλύπτει το 4% της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

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 ίχοντα 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 επαγγέλματος 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 στον Ανάδοχο (Προμηθευτή), κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδα), αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αδυναμίας υλοποίησης 
παραγγελιών, ελλείψεις προϊόντων, χρονικής καθυστέρησης παράδοσης 
παραγγελιών άνω των 24 ωρών, άρνησης αντικατάστασης ειδών εντός 24 ωρών 
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές του ΚΤΠ, 
ακατάλληλων συνθηκών καθαριότητας στην συσκευασία και μεταφορά τους:

(1) Για την 1η παράβαση, Έγγραφη Σύσταση.
(2) Για την 2η παράβαση, πρόστιμο ποσοστού 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.
(3) Για την 3η παράβαση, πρόστιμο ποσοστού 10% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.
(4) Για την 4η παράβαση, πρόστιμο ποσοστού 20% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε.
(5) Για την 5η παράβαση, Έκπτωση.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των τιμολογίων πώλησης (παραδοθέντων προϊόντων), χωρίς 
τον Φ.Π.Α και είτε συμψηφίζονται από την επόμενη πληρωμή τιμολογίου πώλησης 
είτε παρακρατούνται από το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την επιβολή τους και αποδίδονται στο ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο 
Αεροπορίας).

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 προβεί στην κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου.

γ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης (στην διαδικασία 
παραλαβής) 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 
ΗΑΌΌΡ:

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 1.000 €.
(2) Για τη δεύτερη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 3.000 €.
(3) Για την τρίτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 €.
(4) Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

δ. Όσον αφορά ευρήματα που διαπιστώνονται από επίσημους 
ελέγχους των αρμόδιων οργάνων Μονάδος (στην διαδικασία παραλαβής) και 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία (προϊόντα επιβλαβή ή 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση):

(1) Για την πρώτη παράβαση, χρηματικό πρόστιμο 5.000 € είτε 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής (καλής εκτέλεσης) και έγγραφη ενημέρωση 
και κοινοποίηση του κινδύνου στον ΕΦΕΤ, στην αρμόδια Περιφέρεια και στο ΓΕΣ- 
ΓΕΝ-ΓΕΑ/ΔΥΓ. 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 
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Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να προβεί σε ενέργειες εφοδιασμού από τον 
επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στην παρούσα Διακήρυξη, 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. Η Αναθέτουσα Αρχή (111 ΠΜ) κηρύττει απευθείας έκΐττωτο τον 
Προμηθευτή σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του κατά την διενέργεια 
υγειονομικού ελέγχου από τα αρμόδια της Μονάδας κριθούν μη αποδεκτές.

4. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού 
παραβατικών παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των 
προβληματικών ειδών.

5. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός του 
χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή.

6. Μετά την κήρυξη του τελικού αναδόχου (προμηθευτή) ως έκπτωτου η 
Μονάδα, ως Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια 
των Συμβατικών Ειδών, στον επόμενο Μειοδότη (Προμηθευτή) του Διαγωνισμού, 
που θα τηρεί τους όρους της νέας Σύμβασης.

Άρθρο 7°
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων

1. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Μονάδας) 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 Μονάδας.

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

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή.

γ. Πλημμύρα.
δ. Σεισμός.
ε. Πόλεμος
στ. Διακοπή 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 (Διεθνούς Δικτύου).
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (ΕΜΒΑΚΟΟ).

Άρθρο 8ο
Παράδοση-Παραλαβή-Προθεσμία

1. Τα προϊόντα της Σύμβασης θα παραδίδονται από τον προμηθευτή 
καθημερινά στο Π.Κ.Α (Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών) της Πτέρυγας, σε 
εργάσιμες ημέρες υποχρεωτικά έως την 11:00 π.μ (κατόπιν προγενέστερης 
τηλεφωνικής συνεννόησης), εντός 24 ωρών, μετά από την τοποθέτηση 
παραγγελίας (τηλεφωνικής ή έγγραφης, από τα αρμόδια όργανα της Μονάδος, της 
οποίας το (συνολικό) καθημερινό μέγεθος θα είναι ποσού, τουλάχιστον, άνω των 
διακοσίων (200,00) ευρώ για την προμήθεια των συγκεκριμένων Ειδών. 
Επισημαίνεται ότι δύναται λόγω του όγκου κάθε παραγγελίας είναι δυνατόν να 
παραδίδει τα αντίστοιχα προϊόντα μόνο στο Μερικό Κυλικείο της Λέσχης Αξκων 
(για λογαριασμό του Πρατηρίου), με την προϋπόθεση το προσωπικό του 
Προμηθευτή να παραδώσει το υπόψη παραστατικό στον διαχειριστή του 
Πρατήριου (για εξόφληση), το οποίο θα φέρει την υπογραφή και το 
ονοματεπώνυμο του «Παραλαμβάνοντος» Διαχειριστού Λ.Αξ.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβών, για την παρακολούθησή της και την ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων (που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, 
με συμμετοχή υποχρεωτικά, Αξκού Ειδικότητας Υγειονομικού), 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 Μονάδα, εκτός από την επιβολή των 
προβλεπόμενων προστίμων, δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

3. Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή κατά την κρίση της και παρουσία του 
προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει (μόνο κατά την 
παραλαβή) δείγματα των προς κατανάλωση ειδών, τα οποία θα προσκομίζονται 
μόνο με τα κατάλληλα μέσα στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε αντίστοιχο Χημείο (όταν 
δεν υπάρχει Στρατιωτικό) προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:

α. Μικροβιολογικό
β. Χημική Ανάλυση.
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γ. Ιστολογική Εξέταση.
4. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δυο (2), ανά είδος, από την 

συγκεκριμένη ποσότητα παραλαβής και το κόστος τους θα βαρύνει τον 
προμηθευτή με την προκαταβολική εξόφληση του παραπάνω Χημείου και με την 
έκδοση πιστωτικού τιμολογίου (ποσότητες δειγμάτων). Επίσης, τον προμηθευτή 
θα βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιη 
θούν μόνο υια (1) φορά κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Για τυχόν επιπλέον 
ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.

5. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των υπόψη Ειδών.

6. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να εισηγείται την μή παραλαβή ή την 
απόρριψή του εκάστοτε προϊόντος, κατά την διάρκεια μακροσκοπικού ελέγχου, 
εφόσον διαπιστώσει αλλοιωμένα προϊόντα είτε μή φυσιολογικές οσμές ή γεύσεις, 
χωρίς να απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, αναφέροντας 
υποχρεωτικά, εγγράφως, τους λόγους απόρριψης και τις αποκλίσεις του 
απορριπτόμενου είδους.

7. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του 
Πρατηρίου της Μονάδας σε είδη θέματος πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην 
παρούσα, θα υποβάλλονται και θα αξιολογούνται από το Τμήμα Οικονομικού, με 
γνώμονα τόσο την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα όσο και την αποφυγή υπέρβασης 
του τιθέμενου Π.Υ (30.000€ άνευ ΦΠΑ). Σε θετική εισήγηση θα τροποποιείται 
αναλόγως η σχετική σύμβαση.

Άρθρο 9ο
Ποιότητα - Συσκευασία Προϊόντων

1. Η επεξεργασία και η συσκευασία των προσφερόμενων ειδών θα είναι 
αυτή του εμπορίου και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με το πνεύμα των Διατάξεων 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές 
διατάξεις και κανόνες υγιεινής και μεταφοράς τροφίμων, χωρίς άλλη χρηματική 
επιβάρυνση για την Υπηρεσία, ενώ σε εμφανές σημείο της συσκευασίας θα 
αναγράφονται τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

α. Επωνυμία του προμηθευτή /προμηθεύτριας Εταιρείας.
β. Είδος, ποσότητα και χώρα προέλευσης του προϊόντος.
γ. Καθαρό βάρος - όγκος προϊόντος.
δ. Ημερομηνία Παραγωγής και Λήξης του προϊόντος.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα 
ακατάλληλα προϊόντα αυθημερόν, με προϊόντα ισόποσης αξίας, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση και σε περίπτωση άρνησής του να επιβάλλονται σε αυτόν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς των 
προϊόντων στην Μονάδα, πρέπει να είναι κατάλληλα για μεταφορά των προϊόντων 
της Σύμβασης. 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 Μονάδας σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου).
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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 της Μονάδας, 
προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά τουλάχιστον εντός χρονικού 
διαστήματος πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης.

β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη 
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδας και να σέβεται τους νόμους και 
τον κανονισμό λειτουργίας της.

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. Δεν 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 Μονάδας και του 
προμηθευτή, αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον 
από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.

5. Ο Προμηθευτής δεν απαλλάσσεται από καμία υποχρέωση του στην 
τήρηση των όρων της παρούσας και ιδιαίτερα για τους τρόπους και τις διαδικασίες 
φορτοεκφόρτωσης των συμβατικών προϊόντων, ακόμη και όταν χρησιμοποιήσει 
οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία και ειδικά αν αυτή είναι Μεταφορική.

Άρθρο 11°
Διάρκεια Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος από...........
έως ............. , με δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμη έξι (6) μήνες, με τους
ίδιους όρους και τιμές κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, εντός 
συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00) πλέον ΦΠΑ.

Άρθρο 12ο
Λύση και Τροποποίηση Σύμβασης - Λοιποί Όροι

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.
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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.

3. Η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα για λύση της σύμβασης 
που υπογράφει με τον Τελικό Ανάδοχο (Προμηθευτή), σε οποιοδήποτε χρόνο, 
όταν θα έχει συναφθεί «Συμφωνία Πλαίσιο» του ιδίου αντικειμένου από 
Προϊστάμενο Κλιμάκιο της 111 Π.Μ., και θα δικαιούται να προχωρήσει σε 
άμεσο τερματισμό της ισχύος της, με την σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης 
(της «Συμφωνίας Πλαίσιο»).

4. Το ισόποσο οποιοσδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από 
αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον προμηθευτή, εισπράττεται από όσα 
ο προμηθευτής λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο 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 13ο
Αναπροσαρμογή Τιμών

1. Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης 
των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται, 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων.

2. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης.

Άρθρο 14ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης

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 τιμήματος, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση, του 
άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 15ο
Λοιπές Διατάξεις

1. 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 αυξομείωσης της υπό 
προμήθεια ποσότητας εντός αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, άνευ ΦΠΑ, 
κατά την διάρκεια της Σύμβασης.
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2. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την ΠΑ και εν 
γένει από το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
απαιτηθεί η προμήθεια ενός η περισσοτέρων ειδών είτε του συνόλου είτε μέρους 
της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας ποσότητας.

3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/16.

4. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
5. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.

6. 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 Δικαίου.

7. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο/Η

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα κ. Διοικητού & Σφραγίδα Υπηρεσίας)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο -ΑΔΤ Νόμιμου

Εκπροσώπου & Σφραγίδα με ΑΦΜ Επιχείρησης)

Ακριβές Αντίγραφο
ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111ΠΜ/Τμ.Οικ./Γρ. ΕΟΥ

Ασμχος(Ο) Ιωάννης Κεχρινιώτης 
ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Προσφορά Προμηθευτή
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