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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ανοικτού Διεθνή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στο πλαίσιο της 

Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 

Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – ΚΣ Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας - Υποέργο 3: 

Είδη Τροφίμων» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους  Απόρους 

(Τ.Ε.Β.Α.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  233.157,50 €  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% & 24%) ΉΤΟΙ: 268.415,23 € (ΜΕ ΦΠΑ) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΤΕ 

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1, 4 

& 6) ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

(ΟΜΑΔΕΣ 2, 3 & 5) ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 43070/2573 

Αρ. Ηλεκτρονικής Διακήρυξης: 61384 

Μυτιλήνη, 19 Ιουλίου 2018 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒΑ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα, το Υποέργο 

3: Είδη Τροφίμων της Πράξης: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 

Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – ΚΣ Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας – Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων», 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 268.415,23 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24%, εκτός από  τις 

παραδόσεις στο νησί της  Σάμου όπου ο  συντελεστής ΦΠΑ  μειώνεται κατά 30%,  συγκεκριμένα των ειδών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ ια τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:  
1. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Ο Ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999). 

3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 

4.     Την με αριθ.91846/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 

4281/Β΄/30-12-2016), σχετικά με έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου. 

5. Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

6. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 

7. Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) 

8. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α) «Περί αύξησης αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 

10. Οι Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 

και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Ο Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης 

στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 

12. Ο Ν. 3861/2010 (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». 

13. Οι διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».  

14. Ο Ν. 2859/00, «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248 Α΄/07-11-2000), 

15. Οι διατάξεις της από 29-06-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 115/Α΄/29-06-2018),σχετικά με παράταση 

των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. 

16. Ο N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

17. Η παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση, των 

ελεγκτικών υπηρεσιών   και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

18. Ο Ν.4038/2012(ΦΕΚ14/Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου   

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013». 

19. Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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20. Ο Ν.4152/2013(ΦΕΚ107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 

ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

21. Τα άρθρα 1 & 3 του Ν.4250/14(ΦΕΚ74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

22. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει». 

23. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

24. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) 

25. Ο Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις» 

26. Οι διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) και ιδίως το άρθρο 107 αυτού. 

27. Ο Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

28. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), που κυρώθηκε 

με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 

29. Οι διατάξεις του Κ.Τ.Π. και της Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 

υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

30. Το Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

31. Ο κανονισμός της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου). 

32. Η από 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β'/08-10-

2012, Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών). 

33. Ο Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων και συναφείς διατάξεις». 

34. Ο N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

35. Η ΥΑ 56902/215/2017 (Β' 1924) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

36. Η ΥΑ 57654/2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

37. Το ΠΔ 38/2017 (Α’63) “Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών” 

38. Το ΠΔ 39/2017 (Α’64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών” 

39. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542-4-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

40. Η ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Π1/667/29-3-2005 

(ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που 

πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/95, από 

την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. 

41. Η υπ. αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & 

Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου «Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύει. 

42. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς 

αυτού. 

43. Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους για την Ελλάδα. 
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44. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ23761/1507 Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση 

των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}»(ΦΕΚ Β΄1064/5-6-2015) 

45. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική 

περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το 

οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015). 

46. Η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και 

Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες 

και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

47. Η υπ. Αρ. Πρωτοκόλλου: Δ23/οικ./46856/3781 / 13.10.2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»  

48. Η υπ’αριθμ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3670/19.10.2017), με την οποία το 

Φυσικό Αντικείμενο των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» παρατείνεται έως την 31η/12/2018 και το 

Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31η/03/2019. 

49. Η υπ’ αριθμ. 12179/02-07-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1893/B/11.07.2014) «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου».  

50. Η υπ’ αριθ. πρωτ7745/451/17-02-2017 (ΦΕΚ 639/Β΄/01-03-2017) απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

51. Η υπ. αριθμ. 992/19-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΤ5ΘΟΞ7Φ-ΣΙΕ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 

ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ» με κωδικό MIS: 5000141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ». 

52. Το από 20-11-2015 Τεχνικό Δελτίο Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ» 

53. Το αριθ. ΔΚΜ 617/27-06-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας, Κοινωνική Σύμπραξη (ΠΕ Λήμνου, Σάμου & Ικαρίας) Νο_50, αναφορικά με την διενέργεια 

Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων 

54. H υπ’ αριθμ. πρωτ. 65471/21-06-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία 

εγκρίθηκε η ένταξη  στο ΠΔΕ 2016 των έργων της ΣΑΕ 0938 

55. Η με αριθμ. 676/2017 (ΑΔΑ: ΩΨΩΕ7ΛΩ-Μ1Ρ) απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 

την οποία ορίζεται η επανάληψη του σχετικού ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των 

όρων του, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία  της Αναθέτουσας Αρχής (Δ/νση Κοινωνικής 

Μέριμνας),σύμφωνα με τη παρ. 5  του άρθρ. 106  του Ν.4412/16. 

56. Οι με αριθμ. 54/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΑΔ7ΛΩ-9Υ1) και 125/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΔΒ7ΛΩ-29Δ) αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων  Έτους 2018 

57. Η υπ. αριθμ. 787/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΩΞ7ΛΩ-3Φ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 

σχετικά με την έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων.  

58. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΚΜ 760/05-07-2016 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λέσβου αναφορικά με 

έγκριση πρωτογενούς αιτήματος του έργου με τίτλο: «’Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 

ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» 

59. Η υπ’ αριθ. 44(απόσπασμα πρακτικού 5/ 26-04-2018) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, 

αναφορικά με την έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Έργων της ΠΒΑ για το έτος 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΜ47ΛΩ-4ΦΔ) 

60. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/91/02-02-2017 έγγραφο της Διαχειριστική  Αρχής, Μονάδα Β΄ του ΤΕΒΑ όπου 
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διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της επί της διακήρυξης. 

61.  H από 20/07/2018 αποστολή της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

62.  Το με αρ. πρωτ.: ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/721/29-06-2018 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με τη διατύπωση 

σύμφωνης γνώμης για την παρούσα Διακήρυξη. 

63. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

 Η Υπηρεσία που διενεργεί τον  διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι το Τμήμα Προμηθειών  & Περιουσίας της ΠΕ 

Λέσβου της ΠΒΑ που έχει τα εξής στοιχεία: 

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  -  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Α.Φ.Μ.: 997817101, Δ.Ο.Υ.: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 15, Τ.Κ. 81100  

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2251353612 

Αρμόδιος Υπάλληλος: κα. Σαντζηλιώτου Β.   

e-mail: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr  

 

Τόπος-Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος ύστερα από κανονική 

προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών {ελάχιστη προθεσμία 35 ημέρες από την ημέρα αποστολής στην Υπηρεσία 

εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης (ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 Παράγραφος 1 του 

N.4412/2016)}. 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ: 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ   
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 

56902/215/2017 (ΦΕΚ Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

                                                                                   

                                                                                       ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη προμηθευτών του Υποέργου 3: Είδη Τροφίμων στο πλαίσιο της Πράξης 

«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 

Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – - ΚΣ Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας - Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων» όπως ρητά 

αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισμός θα έχει ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είτε 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της κάθε ομάδας (για τις Ομάδες 1, 4 και 6) είτε  βάσει του 

μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης των ειδών της αντίστοιχης ομάδας (Ομάδες 2, 3 και 5) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα εξής είδη τροφίμων: 

 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

> CPV:15884000-8 (ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

> CPV :15612220-9 (ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ - ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

> CPV :15511700-0 (ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ - 2
ης

 ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 

> CPV: 15112130-6 (ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) 

> CPV:15111200-1 (ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) 

> CPV: 15113000-3 (ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) 

> CPV:03221210-1 (ΦΑΣΟΛΙΑ- ΞΕΡΑ ΜΕΤΡΙΑ) 

> CPV:15511600-9 (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ -  ΕΒΑΠΟΡΕ) 

> CPV:03212211-2 (ΦΑΚΕΣ ) 

> CPV:03211300-6 (ΡΥΖΙ - ΚΑΡΟΛΙΝΑ) 

> CPV:15831200-4 (ΖΑΧΑΡΗ) 

> CPV:15851100-9 (ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΣΠΑΓΓΕΤΙ No 6) 

> CPV:15851100-9 (ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ - ΜΕΤΡΙΟ) 

> CPV:15331425-2 (ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ)  

> CPV:15612130-1 (ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) 

> CPV:15861000-1 (ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ) 

Διαδικτυακή 
    

www.promitheus 20/07/2018 19/07/2018 06/08/2018 29/08/2018 

gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
  Ώρα 07:00  Ώρα 15:00 
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> CPV:15321700-1 (ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- ΒΕΡΙΚΟΚΟ) 

> CPV:15613311-1 (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ) 

> CPV:15831600-8 (ΜΕΛΙ) 

> CPV: 03222321-9 (ΜΗΛΑ) 

> CPV: 03222220-1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ) 

> CPV:15542300-2 (ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ - ΠΟΠ) 

> CPV:15540000-5 (ΓΡΑΒΙΕΡΑ –ΠΟΠ) 

 

   

Η προμήθεια αφορά έξι (6) ομάδες ειδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α'. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για  μία ή 
περισσότερες ομάδες εφόσον περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών  της κάθε ομάδας.  

 

         ΑΡΘΡΟ 3ο 

                                                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

(233.157,50€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι: διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

(268.415,23€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά το έργο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, 

ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ – Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΣΑΕ 093/8, με κωδικό 2016ΣΕ09380009.3. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του ΤΕΒΑ, αφού το έργο είναι οριστικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ». 

 

 

 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

Βρεφική Τροφή (300 ή 350 

gr) 

CPV:15884000-8 396.90 51.60   448.50 

1 

ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 

Βρεφική Τροφή (300 ή 350 

gr) 

CPV:15612220-9 351.00 45.63   396.63 

1 
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ - 2ης 

Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) 
CPV:15511700-0 1.524.60 198.20   1.722.80 

2.567,93 

2 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) 

(1,3– 2 kg) 
CPV:15112130-6 15.600  2.028.00  17.628.00 17.628.00 

3 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 
CPV:15111200-1 26.700,00 3.471.00  30.171.00 

3 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 
CPV: 15113000-3 20.640.00 2.683.20  23.323.20 

53.494.20 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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4 
ΦΑΣΟΛΙΑ (ΞΕΡΑ - ΜΕΤΡΙΑ) 

(500 gr) 
CPV:03221210-1 11.790,00 1.532,70  13.322,70 

4 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(Εβαπορέ) (400 - 410 gr) 
CPV:15511600-9 8.100,00 1.053,00   9.153,00 

4 ΦΑΚΕΣ (500 gr) CPV:03212211-2 11.340,00 1.474,20  12.814,20 

4 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (500 gr)  
         

CPV:03211300-6 
12.240.00 1.591,20  13.831,20 

4 ΖΑΧΑΡΗ (1 kg) CPV:15831200-4 3.375,00  810.00 4.185,00 

4 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ No 6) 

(500 gr) 
CPV:15851100-9 6.840,00 889.20  7.729,20 

4 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 gr) CPV:15851100-9 7.650,00 994,50  8.644.50 

4 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (500 gr) CPV:15331425-2 5.850.00  1.404.00 7.254.00 

4 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ (500 

gr) 
CPV:15861000-1 6.450.00  1.548.00 7.998,00 

4 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΙΛΟ 
CPV:15612130-1 6.390.00 830.70  7.220.70 

4 

ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ- 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- ΒΕΡΙΚΟΚΟ 1 

ΛΙΤΡΟΥ 

CPV:15321700-1 10.890,00  2.613,60 13.503,60 

4 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (375 gr) 
CPV:15613311-1 5.360,00  1.286,40 6.646,40 

4 
ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ Ή 

ΠΕΥΚΟΥ (400-500 gr) 
CPV:15831600-8 13.050,00  3.132,00 16.182.00 

128.484,50 

 

5 
ΜΗΛΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι) (1 

kg) 
CPV: 03222321-9 7.080,00 920,40  8.000,40  

5 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Ι) (1 kg) 
CPV: 03222220-1 4.200,00 546,00   4.746,00 

12.746,40  

 

6 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. (500 gr) CPV:15542300-2 20.640,00 2.683,20  23.323,20 

6 ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π. (500 gr) CPV:15540000-5 26.700,00 3.471,00  30.171,00 

53.494,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 233.157,50 € 35.257,73 €  268.415,23 € 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν σύμφωνα και με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και, 

σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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α) σε κράτος-μέλος της  Ένωσης, 

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

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η 

επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη 

ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

4.1. Λόγοι αποκλεισμού  

1. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρότυπο ΕΕΕΣ της υπηρεσίας (άρθρα 73, 79 και 79
Α
 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και ισχύει), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ηλεκτρονικής μορφής του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..  

2.Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρότυπο ΕΕΕΣ της υπηρεσίας (άρθρο 73, 79 και 79
Α
 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και ισχύει), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ηλεκτρονικής μορφής του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

3. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο πρότυπο ΕΕΕΣ της υπηρεσίας (άρθρο 73, 79 και 79
Α
 του Ν.4412/20162016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και ισχύει), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ηλεκτρονικής 

μορφής του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν 

αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις 

περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.3. Οι επιπτώσεις 

αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 10, 11 και 12 του Ν. 

4497/2017 και ισχύει. 

4: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία, σε περισσότερες ή και σε όλες 

τις ομάδες υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το 

οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



11

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 

 

 

 
 

 

  
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXIS Net της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

Συστήματος.   

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους α) είτε συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα β) είτε 

βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 

πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.  

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής 

υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

           Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

            α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

           β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

             γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

τέτοιες. 

 

 

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

             ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 

αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 

που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 

Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα 

από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της 

ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

(β) ένας (υπο)φάκελος * με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και  

(γ)  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Διευκρίνιση: Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των 

αντιγράφων αυτών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 & 2 του Ν. 4250/14. Σε ότι αφορά δε την/τις Υπεύθυνη/νες 

Δήλωση/σεις ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, του Ν. 4250/14. 

Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής 

υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο "Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά". 

Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής 

υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο "Οικονομική Προσφορά". 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, υποβάλλονται από τον Υποψήφιο 

ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου .pdf και κατόπιν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.   

Αυτά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο 

φάκελο, διαχωρισμένα σε δύο (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα 

δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Επιμέρους έντυπα τεχνικής προσφοράς», αντίστοιχα.   

Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υπογράφονται ηλεκτρονικά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία που αφενός υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή.  

Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille).   

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν προσκομισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της 

προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 

4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν στην ΠΒΑ, 

μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

μέσα σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

γ) Ο πλήρης τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός της διακήρυξης,  

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού και  

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα 

στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό, δεν είναι αποδεκτή. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει 

πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς 

τους. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 

οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών 

την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

> Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - ΠΕ Λέσβου –  Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού / 

Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας 

> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: 43070/2573/19-07-2018 

> «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ'' - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,  

> Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 

> Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας 

κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις σχετικές 

με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών.  

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια τα οποία τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικός πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ηλεκτρονικά  

υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα 

αιτήματα που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. 

            Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

           α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 

παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 

           β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

           Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

                                                                                                 ΑΡΘΡΟ 5
Α
  

                                                                                                  ΓΛΩΣΣΑ 

            Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (βλ. άρθρο 107 παρ. 17 Ν. 4497/2017). 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους 

προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 

γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 

τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού: 

1) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD) των άρθρων 79 και 79
Α
 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με βάσει το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα αναρτηθεί από την υπηρεσία στο δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Οι προμηθευτές 

οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει 

οριστεί από την υπηρεσία στην παρούσα διακήρυξη (ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ηλεκτρονικής 

μορφής του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Αυτό αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 

(Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο προμηθευτής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 

του Ν. 4497/2017, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016,  

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 του 

Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι : 

α. Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του ΕΕΕΣ, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων άνω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, παρέχονται στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες : 

- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

- http://www.promitheus.gov.gr 

β. Οι προμηθευτές θα υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου pdf, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16, όπως ισχύει και την παρούσα 

διακήρυξη. Έντυπη μορφή του ΕΕΕΣ, με πρωτότυπη υπογραφή,  θα περιλαμβάνεται στο φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής ». 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα  νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 

το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 

εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

2) Η απαιτούμενη Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας), που 

αντιστοιχεί στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (επί της προϋπολογισθείσας αξίας του συνόλου των ομάδων ή των 

ορισμένων προσφερόμενων ομάδων και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας καθορίζονται ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Π-Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 1 ΟΜΑΔΑ 1: ΔΑΠΑΝΗ  2.272,50 €/ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 45,45 € 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 2 ΟΜΑΔΑ 2: ΔΑΠΑΝΗ  15.600,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 312,00 € 

ΚΡΕΑΣ 3 ΟΜΑΔΑ 3: ΔΑΠΑΝΗ  47.340,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  946,80 € 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4 ΟΜΑΔΑ 4: ΔΑΠΑΝΗ  109.325,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  2.186,50 € 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 5 ΟΜΑΔΑ 5: ΔΑΠΑΝΗ  11.280,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  225,60 € 

ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 6 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΑΠΑΝΗ  47.340,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 946,80 € 

 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά και για περισσότερες από μία ομάδες, η εγγυητική επιστολή που 

θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό)φάκελο « Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
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παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα 

συμμόρφωσης έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί περιγραφή των στηλών του 

πίνακα συμμόρφωσης. 

Στήλη Προδιαγραφή – Χαρακτηριστικά: 

Στην στήλη αυτή αναγράφεται: «Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης 01/2018, των τεχνικών 

προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης και της συγγραφής υποχρεώσεων ». 

Στήλη Απαίτηση: 

Στην στήλη Απαίτηση έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

προσφέροντα, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Στήλη Απάντηση: 

Στην στήλη Απάντηση σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Επειδή η οικονομική προσφορά δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού,  να συνταχθεί  και κατά τα Υποδείγματα του  Παραρτήματος E΄ της αντίστοιχης ομάδας.  Ο προσφέρων 

θα επισυνάψει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf. 

 

Σε περίπτωση διαφοράς της «Οικονομικής Προσφοράς» και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου λαμβάνεται υπόψη το παραγόμενο ηλεκτρονικά αρχείο και ο υπολογισμός του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης γίνεται 

από την υπηρεσία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 

παράδοση των ειδών, ήτοι το κόστος μεταφοράς των ειδών στους φορείς . 

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συμμόρφωση ως προς τους όρους 

της υπ΄αριθ. 43070/2573/19-07-

2018 διακήρυξης, της μελέτης 

01/2018, των τεχνικών 

προδιαγραφών, της τεχνικής 

έκθεσης,  και της συγγραφής 

υποχρεώσεων  

 

 

Ναι 

 

 

 

         Ναι/ Όχι 
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συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) 

προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

 

Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα είναι η τιμή που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού 

έκπτωσης που θα προσφέρουν, από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη. Τιμή αναφοράς για τις 

ομάδες:  2 Πουλερικών, 3 Κρέατος, και 5  Οπωρολαχανικών  είναι η μέση λιανική τιμή  κατά την ημερομηνία παράδοσης 

όπως προσδιορίζεται από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Γενικής  Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΒΑ.  Τιμή αναφοράς για τις 

ομάδες: 1  Βρεφικών τροφών,4 Ειδών Παντοπωλείου και 6 Τυροκομικών είναι η εκτιμώμενη  τιμή που έχει προϋπολογιστεί 

για τη αντίστοιχη Ομάδα. 

 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ 

ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Οι προσφερόμενες τιμές ή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης παραμένουν σταθερές/ό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε ομάδα ξεχωριστά, με την προϋπόθεση να περιλαμβάνει όλα τα είδη της κάθε ομάδας ή 

και όλων των Ομάδων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Παρούσης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε Ομάδα ή σύνολο Ομάδων (ανάλογα με τις 

προσφορές που θα γίνουν αποδεκτές). Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε Ομάδα χωριστά, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντίστοιχη Ομάδα.  

Προσφορά η οποία δεν αφορά το ΣΥΝΟΛΟ των ΕΙΔΩΝ μια Ομάδας, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ -  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, της παρούσας ή υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 

απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 παρ.1 εδαφ. Α) του Ν. 4412/2016 . Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά με μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 

Διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (η πρωτότυπη) εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ της έκαστης ομάδας στην οποία θα υποβάλει προσφορά. 

Αναλυτικότερα οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής της έκαστης Ομάδας καθορίζονται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Π-Υ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 1 ΟΜΑΔΑ 1: ΔΑΠΑΝΗ  2.272,50 €/ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 45,45 € 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 2 ΟΜΑΔΑ 2: ΔΑΠΑΝΗ  15.600,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 312,00 € 

ΚΡΕΑΣ 3 ΟΜΑΔΑ 3: ΔΑΠΑΝΗ  47.340,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  946,80 € 
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ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 4 ΟΜΑΔΑ 4: ΔΑΠΑΝΗ  109.325,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  2.186,50 € 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 5 ΟΜΑΔΑ 5: ΔΑΠΑΝΗ  11.280,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  225,60 € 

ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 6 ΟΜΑΔΑ 6: ΔΑΠΑΝΗ  47.340,00 €/ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 946,80 € 

 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά και για περισσότερες από μία ομάδες, η εγγυητική επιστολή που 

θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 

που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε εκατόν 

πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 

ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου  η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης  και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, {εκατόν ογδόντα (180) ημέρες} 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής καθώς και Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΣΤ της 

παρούσης. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα 

διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του διαγωνισμού (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την ΠΒΑ, δηλ. στις 

05/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ. από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται 

στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (αριθμ. 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργική Απόφαση).  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα: 

    α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου . 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
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παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις 

των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

             Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το 

οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, 

προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

             γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

            δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων 

τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

            Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές .  

             Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των 

ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), (βλ. άρθρο 107 παρ. 18 

Ν. 4497/2017) η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας. 

 

Τιμές: 

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές σε 

άλλο νόμισμα ή προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές των προσφορών και το ποσοστό έκπτωσης δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και 

της σύμβασης, ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως επίσης και κάθε προσφορά από την οποία δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαία τιμή. 

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 

 

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 88  του Ν.4412/2016). 

1.Οταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης Προσφορών απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης της. 

2.Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 

προϊόντων, 

γ) την πρωτοτυπία των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



22

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 

 

 

 
 

 

  
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.4412/2016,  

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του 

Ν.4412/2016. 

3. Η Επιτροπή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την 

προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 

κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι Επιτροπή απορρίπτει 

την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι αυτή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.  

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι, μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορριφθεί αποκλειστικά για αυτό τον λόγο και μόνο μετά από διαβούλευση με τον 

προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα 

αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 

 

Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 89  του Ν.4412/2016). 

1. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 

107 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας 

προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα: 

α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), την 

κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή 

της,  

β) στις λοιπές περιπτώσεις: 

αα) δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του μέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής, είτε του συνοπτικού δελτίου 

πληροφοριών του μέτρου ενίσχυσης και 

ββ) την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη Έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η 

έκδοσή της. 

2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα 

παρακάτω: 

α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, και 

β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές 

τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που 

αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

            α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. 

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αρμόδια Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: 
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α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, ή υποβλήθηκε κατά 

παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, 

εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

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 του Ν.4412/2016.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός 

ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 

κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

2. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης της  σύμβασης  σύμφωνα και με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς  είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 

αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,  

β) στην περίπτωση που ο ανάδοχος και μετά από αυτόν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

3. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

 α)  λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

 β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση 

του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο,  

 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

 δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

 ε) αν λήξη και το ανώτατο όριο παράτασης της ισχύος των προσφορών και η αναθέτουσα αρχή δεν ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες να τις παρατείνουν  (άρθρο 97 παρ. 4 Ν.4412/2016), 

 στ) για άλλους επιτακτικούς  λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας  ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή 

να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

5. Αν συντρέχουν οι λόγοι για την ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, η 

αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι 

λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

6. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 

ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη 

των όρων της ή την προσφυγή στην διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.     

7. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική 

Επιτροπή μπορεί να προτείνει: 

> Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής 

> Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ισότιμες προσφορές για την ανάδειξη 

προμηθευτή. 

Στην περίπτωση που το προαναφερόμενο όργανο γνωμοδοτεί για 

> Ματαίωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού για ολόκληρη ποσότητα ή 

μέρος αυτής 

> Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

> Τελική ματαίωση της προμήθειας  

τότε την σχετική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΒΑ.  

                                                                                             ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

                                                                               ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

- Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά και σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και την ΥΑ 56902/215 

(ΦΕΚ Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως 

καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της παρούσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 

του Ν.4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που δεν θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομισθούν και αυτά στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον προμηθευτή και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή, όπως π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – 

Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της ΠΒΑ, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 

και ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
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στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

            Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

του Ν.4412/2016, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που έχει προσκομίσει, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που 

ορίζονται με την παρούσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής που έχει προσκομίσει, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και η κατακύρωση με την ίδια 

διαδικασία γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται με την παρούσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του 

Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που έχει προσκομίσει, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016, και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης που ορίζονται με την παρούσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 

το άρθρο 75 του Ν.4412/2016,  η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα 

οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει, τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την υπηρεσία ως αποδεικτικά 

στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα 

μητρώα, η υπηρεσία αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του 

Ν.4412/2016, οι προμηθευτές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η υπηρεσία 

έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Τα πιστοποιητικά και στοιχεία (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) που ζητούνται στο πρότυπο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
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Σύμβασης (ESPD), το οποίο αποτελεί ξεχωριστό αρχείο PDF, με βάσει και την ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β' 1924) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», θα 

υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο-προμηθευτή ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Ι. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-(Ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 

έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 

και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

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

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε 

όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. (βλ. άρθρο 107 παρ. 7 Ν. 4497/2017). 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, προς όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας: αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, αφορά όλους τους απασχολούμενους στην 

επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα 

πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισμένος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής 

από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως 

τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

Για τις περιπτώσεις απόδειξης με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
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νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους και οι 

οποίες να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς 

Ωστόσο, έπειτα από σχετικό ερώτημα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

απάντησε με το υπ’ αριθ. ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017 έγγραφό της ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΣ-334130-

2017/10001 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, έχει εφαρμογή η παρ. 2 

του άρθρ. 80 του Ν.4412/2016 και αντικαθίσταται το πιστοποιητικό με ένορκη βεβαίωση. Η μη εφαρμογή επί του παρόντος της 

έκδοσης πιστοποιητικού γίνεται προκειμένου η Υπηρεσία να απλουστεύσει και να ολοκληρώσει την διαδικασία χορήγησής του. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ η 

έκδοση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν από 13-11-2017 εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα και σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής, προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι προς ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης σχετικής 

λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Για τους ως άνω λόγους, επί του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 80 

του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.   

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

Επικαιροποιημένο πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α' του Ν.4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Για την 

απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν να προσκομισθεί σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του 

Ν.4412/2016. 

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΗΑSΡ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, 

διακίνησης και εμπορίας χορηγούμενων ειδών ή Πιστοποιητικό ISO διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 

ή άλλο αντίστοιχο φορέα. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παράγει και δεν αποθηκεύει ο ίδιος στην επιχείρηση του 

προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, ο 
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παραγωγός ή η επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη. 

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. 

Άδεια ή έγκριση καταλληλότητας από την Δ/νση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, για τα μέσα μεταφοράς, που 

αφορούν στην διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για την διακίνηση των λοιπών προϊόντων, η βεβαίωση 

καταλληλότητας παρέχεται από την Διεύθυνση Υγιεινής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, του φυσικού προσώπου στην οποία θα δηλώνεται: ότι έλαβαν γνώση των 

όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, η χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προμήθεια ειδών, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα κοινοτικής 

προέλευσης, ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ότι τα είδη τροφίμων θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι 

αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση τα 

είδη των κατηγοριών για τα οποία συμμετέχει. 

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά και φέρει ημερομηνία, από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο της 

παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αφορούν τα Φυσικά Πρόσωπα.  

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

Επίσης τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ προσκομίζουν :  

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά 

νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

Ειδικότερα, τα Νομικά Πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν: 

-για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον Διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου  για τις Α.Ε., απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικασθεί για αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του παρόντος 

άρθρου. 

-για τις προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 

-για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. 
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Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 

-για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα 

αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο του Ν. 

4250/2014), όπου έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014), όπου έχει 

δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

-Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας 

Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.. 

-για τις Α.Ε. επιπροσθέτως, πρακτικό του Δ.Σ. από με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στον συγκεκριμένο 

Διαγωνισμό. 

-Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

Εάν, η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου 

εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για 

το σκοπό αυτό. 

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

IV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν 

από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το 

πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Η 

εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής όσον αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρία, απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το 

οποίο θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να 

παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Αντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. υποβάλλεται πρωτότυπο και με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του 

καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή 

του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε 

περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 

αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν, η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δύο 

περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

ΠΒΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή ΠΒΑ. 

Μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή της τους 

αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης (υπεύθυνη δήλωση) του φυσικού 

προσώπου ή των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης), μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς των φορέων αυτών. 

Γενικά - Διευκρινίσεις 

Για το Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν 

ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να υπογράφονται, από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ), από τους νόμιμους εκπρόσωπους αυτής. Αναλυτικά οι 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται:  

-σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, 

-επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς, 

-επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το 
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καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο με Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, 

-από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα, 

-σε περίπτωση Συνεταιρισμού υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο της 

παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Εάν, οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα ηλεκτρονική υπογραφή. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Εφόσον στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του 

εξαμήνου) των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που 

προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αναφορικά με το θέμα της 

επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 

στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). 

Η παράλειψη υποβολής έστω και ενός από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παρούσης σύμβασης και του Νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του προμηθευτή. Το αυτό 

ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι υπέβαλε δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, κλπ.) με 

αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και να προσκομισθούν κατά περίπτωση από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» που δεν θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομισθούν και αυτά στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον προμηθευτή και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες Αρχές και τους φορείς της παρ. 

2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση 

επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια ενδεικτικά είναι: έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή 

ιδιωτικούς φορείς κ.λ.π. 

Όλα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού 

της Π.Ε. Λέσβου της ΠΒΑ, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και ο οποίος 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



32

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 

 

 

 
 

 

  
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον 

διαγωνισμό. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που δεν έχουν 

συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο 

φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«Δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

– ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 15, ΤΚ 81100 , ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 

Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες 

στους οποίους έχει ανατεθεί έργο, να υποβάλλουν ενημερωμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 79, παρ. 5, του Ν. 4412/2016 και κατά περίπτωση του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης. Η ΠΒΑ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος.  

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η ΠΒΑ δεν την κοινοποιήσει σε όλους 

τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα 

τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αυτά που με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύθηκε να προσκομίσει 

εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων 

μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, Η ΠΒΑ προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες 
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από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΠΒΑ, η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία 

στο άρθρο 8 της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 

και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Στην παρούσα διακήρυξη εγγυητικές καλής εκτέλεσης θα απαιτηθούν για όλες τις ομάδες, ανεξάρτητα από το ύψος της 

συμβατικής αξίας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Οι συμβάσεις καταρτίζονται μετά την κατακύρωση και υπογράφονται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (φορέα υλοποίησης 

& προμηθευτή). 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, στα τεύχη που τη 

συνοδεύουν και στην προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Η σύμβαση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

υλοποίησης. 

Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 και γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή της προσφοράς του προμηθευτή παραμένει αμετάβλητη και ίδια ακριβώς με 

αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης, 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, 

• Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις, 

• Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα, 
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• Τη συμφωνηθείσα τιμή, 

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, 

• Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 

• Τον τρόπο πληρωμής, 

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 

συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των 

αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

                                                                                                      

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 

Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 

56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση 

που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 

ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 

κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου 

της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της 

προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 

και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης 
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αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 

αναθετουσών αρχών. 

Γενικότερα διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής διέπονται από τις διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV, άρθρα 345 έως 373   του ν. 4412/2016 και από το ΠΔ 39/2017 (Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΦΕΚ 64Α/2017). 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης 

επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο 

 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016)  

 

1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα 

υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 

5.  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

21.1. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

 α) Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: α) Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΠΒΑ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ- ύστερα από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου - αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β) Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

21.2. Ανωτέρα βία 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

21.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο προμηθευτής μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 

218 και 220 του Ν.4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της υπηρεσίας που εκτελεί 

τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπομένου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

21.4. Χρόνος. Τόπος Παράδοσης και Παραλαβής των Ειδών  

1. Χρόνος παράδοσης των ειδών 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προβλέπεται να είναι από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/12/2018. Σε περίπτωση που το 

φυσικό αντικείμενο της Πράξης παραταθεί, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, είτε 

με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του, το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

• Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

• Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

προμηθευτή. 

• Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 

σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

• Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά 

τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 

την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
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νωρίτερα. 

• Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής, και συνολικά σε 

τρεις (3) διανομές ανά τόπο παράδοσης. 

 

� Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να μεταφέρει χρονικά τις Τμηματικές Διανομές - εάν και εφόσον το απαιτεί η εύρυθμη 

υλοποίηση του έργου - κατά 30 και πλέον ημερολογιακές ημέρες πριν και μετά .  

 

21.5. Τόπος παράδοσης των ειδών 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά, εντός της συμβατικής διάρκειας, σε ημερομηνίες και ποσότητες 

που θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα υλοποίησης στις Δ/νσεις του Παραρτήματος Γ΄. 

Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσμη παράδοση 

1.  Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.  Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα 

υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3.  Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας 

ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

21.6. Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής και ανάλογα το υλικό, ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να 

γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ) Με πρακτική δοκιμασία. 

δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε 

άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 

3. Στην περίπτωση της μακροσκοπικής εξέτασης, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν εκτός από την μακροσκοπική εξέταση 

απαιτούνται και άλλοι έλεγχοι, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή 

παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



39

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 

 

 

 
 

 

  
απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την 

σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη 

του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού 

ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:  

α) να παραλάβει το υλικό,  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,  

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που 

παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά 

του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒΑ μετά από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 

έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω 

γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 

δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με 

έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα 

αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του 

προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6. Τα  πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7.   Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της ΠΒΑ, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την 

πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα 

στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από 

την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που 

διενήργησε την αρχική εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής μπορεί να 

ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση 

εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
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καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να 

υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής 

παραλαβής. 

Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον 

προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε 

σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ' 

έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον 

φορέα. 

21.7. Χρόνος παραλαβής υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. 

2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή 

και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός 

χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από 

μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός 

χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το 

χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην 

Επιτροπή. 

3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ, με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα υλοποίησης εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016  και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Οι φορείς υλοποίησης δεν δεσμεύονται για καταβολή όλου του συμβατικού τιμήματος, καθώς αυτό είναι σε συνάρτηση με τις 

πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στα δελτία παραγγελιών τους. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι αρίστης ποιότητας, 

σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ και ότι είναι 
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κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας 

κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό του είδους της προμήθειας που πρέπει να 

αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης ποσότητας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση 

των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση, οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της ΠΒΑ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που 

να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή  προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 

σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν, ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή 

έχει παραληφθεί οριστικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

αυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε εντός 20 ημερών από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒΑ με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 

συγκεκριμένης ποσότητας. 

Εάν, παρέλθει η προθεσμία αυτή, καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την 

απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα. 

Με με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΒΑ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου - μπορεί να εγκριθεί η 

επιστροφή των ειδών στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν, πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση 

ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 

21.8. Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 

Η συμβατική αξία των υλικών θα καταβάλλεται στον προμηθευτή, σε ποσοστό 100%, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών: 

• την έκδοση νόμιμου παραστατικού (τιμολογίου), 

• την παραλαβή των υλικών και 

• την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής τα οποία κατ' 

ελάχιστο είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 

προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.  

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 34, 35 και 36 του Ν. 4417/2017. 

Η προμήθεια αφορά το έργο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ – Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων» του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΣΑΕ 093/8, με 

κωδικό 2016ΣΕ09380009.3 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών. Επιπλέον βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016, με την επιφύλαξη της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον 

χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησής της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 

γ) Κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί 

της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, ανεξαρτήτως ποσού και πηγή προέλευσης κάθε αρχικής, 

τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Φόρο εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
   

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η εν λόγω διακήρυξη διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά που 

τυχόν προκύψει θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ενώ αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, του Ν.3852/2010, του 

Ν.4412/2016, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της, όπως ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 23o  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση: 

> Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

>  Στον ελληνικό τύπο, σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα και μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα . Αναλυτικότερα στις 

εφημερίδες: 

1. «ΕΜΠΡΟΣ»,  ημερήσια εφημερίδα, με ημερομηνία δημοσίευσης  την Δευτέρα 23-07-2018 και 

2. «ΠΟΛΙΤΙΚΑ», εβδομαδιαία εφημερίδα, με ημερομηνία δημοσίευσης  την Κυριακή 29-07-2018 

> Στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 

> Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., 
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> Στο δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

> Στην ιστοσελίδα της ΠΒΑ: http://www.pvaigaiou.gov.gr/, 

> Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/07, οι δαπάνες 

δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβληθούν σε 

κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/χους προμηθευτή/ες, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. 

 

   Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΒΑ 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Τεχνική Έκθεση Παράρτημα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



44

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 

 

 

 
 

 

  
Μ Ε Λ Ε Τ Η      ΑΡΙΘΜ. 01/2018 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. 

ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ'' - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15884000-8 15612220-9 15511700-0 15112130-6 15111200-1 

15113000-3 03221210-1 15511600-9 03212211-2 03211300-6 

15831200-4       15851100-9 15851100-9 15331425-2 15861000-1 

 15612130-1 15321700-1 15613311-1 15831600-8 03222321-9 

03222220-1 15542300-2 15540000-5   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   233.157,50 € χωρίς το ΦΠΑ 

35.257,73 € ΦΠΑ 13% & 24% 

268.415,23 € με το Φ. Π. Α 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών τροφίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΙΔΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ της Οριστικά Ενταγμένης στο Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ πράξης με τίτλο ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, 

ΙΚΑΡΙΑΣ'', συνολικού προϋπ/σμού (Υποέργου 3) 233.157,50 €  χωρίς ΦΠΑ € ή 268.415,23 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

 

 

    Α/Α Είδος Προμήθειας Ενδεικτική Δαπάνη 

1. Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 3: Είδη Τροφίμων της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, 

ΙΚΑΡΙΑΣ'' 

268.415,23  € 

ΣΥΝΟΛΟ: 268.415,23  € 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της ΠΒΑ. 

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

        -    του N.4412/2016, όπως ισχύει. 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

 

 Κριτήριο κατακύρωσης:  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είτε αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) στο σύνολο της κάθε ομάδας (για τις Ομάδες 1, 4 και 6) είτε  βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών της αντίστοιχης ομάδας (Ομάδες 2, 

3 και 5) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδει η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  για το σύνολο των ειδών της εκάστοτε κατηγορίας στις τιμές της μελέτης. 

 

Η προμήθεια αφορά έξι (6) ομάδες ειδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α'. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των Ειδών μιας 

Ομάδας ή και για το σύνολο των Ειδών περισσοτέρων της μιας ή και όλων των Ομάδων. Προσφορά η οποία δεν αφορά το 

σύνολο των ειδών μιας Ομάδας απορρίπτεται. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται: Από την υπογραφή της και μέχρι τις 31/12/2018. Σε περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο του 

υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ παραταθεί, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.  

Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει τμηματικά σε τρεις δόσεις  από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 

τη λήξη αυτής. 

Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής από την υπηρεσία και εντός πέντε (10) ημερών 

από την παραγγελία.  
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Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με την  παράγραφο  

5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους 

προορισμού του παραρτήματος Γ' της παρούσης διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

 Μυτιλήνη …/…/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

ο/Η Υπάλληλος Γρ. Προμηθειών 

 

 

 

 

……………….. 

 

 

Ελέχθηκε 

Ο/Η Προϊστάμενος του 

Τμήματος 

 

 

 

 

…………………….. 

 

Θεωρήθηκε 

      Ο/Η Προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

 

 

                 ……………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των 268.415,23 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

     Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι προς προμήθεια ποσότητες.  

 

Ομάδα 1: Βρεφικές Τροφές 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών της 

ομάδας.   

 

 

 

 

Ομάδα 2: Πουλερικά   

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής  με ποσοστό έκπτωσης % 

επί της  μέσης  λιανικής τιμής κατά την ημερομηνία παράδοσης 

   

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 

μονάδος 

Δαπάνη 

2.1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) (1,3– 2 k) 

CPV: 15112130-6 

Κιλό 6.000 2,60 € 15.600,00 € 

   Ποσό 15.600,00 € 

Σύνολο με ΦΠΑ (13%)  17.628,00 € 

 

 

Ομάδα 3: Κρέας           

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής  με ποσοστό έκπτωσης % 

επί της  μέσης  λιανικής τιμής κατά την ημερομηνία παράδοσης 

 ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον. Μέτρ. Ποσότητα    Τιμή μονάδος Δαπάνη  

1.1 ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Βρεφική Τροφή (300 ή 350 

gr) CPV:15884000-8 

Τεμάχιο 90 4,41 € 396,90 € 

1.2 ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ Βρεφική Τροφή (300 ή 350 gr) 

CPV :15612220-9 

Τεμάχιο 90 3,90 € 351,00 € 

1.3 ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ - 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) 

CPV :15511700-0 

Τεμάχιο 90 16,94 € 1.524,60 € 

   Ποσό 2.272,50 € 

 

Σύνολο με ΦΠΑ (13%) 2.567,93 ευρώ 
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Α/Α 

3.1 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 

CPV: 15111200-1 
Κιλό 3000 8,90 € 26.700,00 € 

3.2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 

CPV:15113000-3 
Κιλό 3000 6,88 € 20.640,00 € 

   Ποσό 
47.340,00 € 

 

Σύνολο με ΦΠΑ (13%) 53.494,20ευρώ 

 

Ομάδα 4: Είδη Παντοπωλείου  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών της 

ομάδας.   

 

Ομάδα 4: Είδη Παντοπωλείου      

ΦΠΑ Σύνολο 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον. 

Μέτρ. Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 13% 24%   

4.1 

ΦΑΣΟΛΙΑ (ΞΕΡΑ - ΜΕΤΡΙΑ) (500 

gr)     CPV:03221210-1 Τεμάχιο 9000 1,31 € 0,17   13.322,70 

4.2 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(Εβαπορέ) (400-410 gr)  

CPV:15511600-9 Τεμάχιο 9000 0,9 0,12   9.153,00 

4.3 

ΦΑΚΕΣ (500 gr) 

CPV:03212211-2 Τεμάχιο 9000 1,26 0,16   12.814,20 

4.4 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (500 gr) 

CPV:03211300-6 Τεμάχιο 9000 1,36 € 0,18  13.831,20 

4.5 

ΖΑΧΑΡΗ (1 Κ) 

CPV:15831200-4 Τεμάχιο 4500 0,75 €  0,18  4.185,00 

4.6 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ No 6) (500 

gr) 

CPV:15851100-9 Τεμάχιο 9000 0,76 €  0,10  7.729,20 

4.7 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 gr) 

CPV: 15851100-9 Τεμάχιο 9000 0,85 € 0,11   8.644,50 

4.8 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (500 gr) 

CPV: 15331425-2 Τεμάχιο 7500 0,78€  0,18 7.254,00 

4.9 

 

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ (500 gr) 

CPV: 15861000-1 Τεμάχιο 1500 4,30 €  1,03 7.998,00 

4.10 

 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 

ΚΙΛΟ) 

CPV: 15612130-1 Τεμάχιο 9000 0,71 € 0,09  7.220,70 

4.11  Τεμάχιο 9000 1,21 €  0,29 13.503,60 
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ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-

ΒΕΡΙΚΟΚΟ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 

CPV: 15321700-1 

4.12 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

(375 gr) 

CPV: 15613311-1 Τεμάχιο 2000 2,68 €  0,64 6.646,40 

ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ή ΠΕΥΚΟΥ 

(400-500 gr) 

CPV: 15831600-8 

4.13  Τεμάχιο 3000 4,35 €  1,044 16.182,00 

 

Άθροισμα   109.325,00 €

Φ.Π.Α.     19.159,50 € 

Σύνολο Ομάδας 128.484,50 €

 

Ομάδα 5: Είδη Οπωροπωλείου  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής  με ποσοστό έκπτωσης % 

επί της  μέσης  λιανικής τιμής κατά την ημερομηνία παράδοσης. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη 

5.1 
ΜΗΛΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι)  

CPV: 03222321-9 
Κιλό 6000 1,18 €  

5.2 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι) 

CPV: 03222220-1 
Κιλό 6000  0,70 €  

   Ποσό      11.280,00 

Σύνολο με ΦΠΑ (13%) 12.746,40 ευρώ 

 

 

 Ομάδα 6: Είδη Τυροκομικών  

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών 

της Ομάδας. 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη 

6.1 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π (500 gr) 

CPV: 15542300-2 
Κιλό 3000  6,88 €  

6.2 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π (500 gr) 

CPV:15540000-5 
Κιλό 3000  8,90 €  

   Ποσό 47.340,00 

Σύνολο με ΦΠΑ (13%)  53.494,20 ευρώ 

 

 

 Μυτιλήνη …/…./2018 
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Συντάχθηκε 

Η Υπάλληλος Γρ. 

Προμηθειών 

 

 

 

 

…………………. 

 

 

Ελέχθηκε 

Η Προϊσταμένη του 

τμήματος 

 

 

 

 

……………….. 

 

Θεωρήθηκε 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη            

Δ/νσης 

 

 

 

 

……………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

                

 

                                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Οι Τεχνικές  προδιαγραφές συντάχθηκαν με βάση τα πρότυπα της Γενικής Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή (Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών  - Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

Προμήθεια Αγαθών)  

Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις 

ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης 

απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. 

Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Η συντήρηση και η διακίνηση των προϊόντων να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ 

περί μεταφοράς τροφίμων. 

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες 

Υγειονομικές Διατάξεις.  

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία 

λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) 

ΟΜΑΔΑ (1) ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(Μονάδα 

Μέτρησης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 ΚΡΕΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩ

Ν – Βρεφική 

Τροφή (300 ή 

350 gr) 

Τεμάχιο Η κρέμα δημητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην 

ευρύτερη κατηγορία των «μεταποιημένων τροφών με βάση τα 

δημητριακά». Οι «μεταποιημένες τροφές με βάση τα 

δημητριακά» ορίζονται τρόφιμα που προορίζονται να 

ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την 

περίοδο του απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής 

ηλικίας ως συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους και/ή για τη 

σταδιακή προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, με βάση 

τον Καν.609/2013. Η κρέμα δημητριακών υπάγεται στην 

κατηγορία «δημητριακά στα οποία έχει προστεθεί τροφή 

πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν ανασυσταθεί ή 

πρέπει να ανασυσταθούν με την προσθήκη νερού ή άλλου 

υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω 

Κανονισμού. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 

12 μηνών. 

• Η κρέμα δημητριακών πρέπει να έχει παραχθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 

(Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 

609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Η κρέμα δημητριακών θα πρέπει να έχει παραχθεί 
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και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

• Να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 

Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΟΦ). 

• Να φέρει ένδειξη με ημερομηνία «ανάλωσης έως» ή 

«ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος» 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. 

• Η κρέμα δημητριακών πρέπει να είναι απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες. 

• Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή 

δράση μικροοργανισμών.  

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει 

να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για 

ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων 

υλών. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή 

οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, 

γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

• Η σύνθεση της κρέμας δημητριακών να είναι τέτοια 

ώστε να ικανοποιεί τις διατροφικές απαιτήσεις και 

να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία 

προορίζεται σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά 

επιστημονικά δεδομένα. 

• Η κρέμα δημητριακών δεν πρέπει να περιέχει καμία 

ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται.  

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε 

μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και 

τις βρεφικές τροφές (Καν. 609/2013).  

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών 

φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 

37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, 

διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 

1881/2006).  

• Η «κρέμα δημητριακών» πρέπει να τηρεί τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria 

monocytogenes, Enterobacter sakazakii και 

Salmonella, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

• Η κρέμα δημητριακών θα διατίθεται σε 

ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 

περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 300gr 

ή 350gr. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
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• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 

(απαλλαγμένη από χτυπήματα, φθορές και 

παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και να 

είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011, το άρθρο 5 της Υ1/Γ.Π.47815/2008 και το 

άρθρο 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 

χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.  

• Ο κατάλογος των συστατικών.  

• Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν 

αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙ 

του Κα. 1169/2011.  

• Η μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε 

βιταμίνης, εκφραζόμενη αριθμητικά, για 100ml 

έτοιμου προς χρήση προϊόντος. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου. 

• Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με 

τη μορφή (Ημέρα/ Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος). 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή 

εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ. 

• Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης και χρήσης. 

• Οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, αποθήκευση και 

διάθεση του προϊόντος και προειδοποίηση για τους 

κινδύνους που διατρέχει η υγεία των βρεφών στην 

περίπτωση μη σωστής παρασκευής και 

αποθήκευσης. 

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης. 

• Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

• Δήλωση σχετικά με την κατάλληλη ηλικία του 

βρέφους για την κατανάλωσή του. Η ηλικία αυτή δε 

θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών.  

• Πληροφορίες σχετικά με απουσία ή παρουσία 

γλουτένης, όταν η αναφερόμενη ηλικία 

κατανάλωσης είναι κάτω των 6 μηνών. 

• Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 

λιπίδια και υδατάνθρακες.  

• Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει 

ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα 

και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 
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της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

• Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην 

Υ1/Γ.Π.47815/2008. 

• Η επισήμανση και η παρουσίαση να παρέχει 

πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των 

τροφίμων αυτών, να μην είναι παραπλανητική και να 

μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες μέσου 

πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης 

από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

• Η επισήμανση και η παρουσίαση να παρέχει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για μια σωστή χρήση των 

προϊόντων και να μην αποθαρρύνει το θηλασμό. Η 

χρήση όρων όπως «εξανθρωπισμένο» (humanized), 

«εξομοιωμένο με το μητρικό» (maternalized), 

προσαρμοσμένο» (adapted) ή παρομοίων 

απαγορεύεται.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «Κρέμα 

δημητριακών». 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

1.2 ΚΡΕΜΑ 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ – 

Βρεφική 

Τροφή (300 ή 

350 gr) 

Τεμάχιο 

Το «ρυζάλευρο» ή «άνθος ορύζης» αποτελεί προϊόν που 

υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των «μεταποιημένων 

τροφών με βάση τα δημητριακά».  

Ως «μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά» ορίζονται 

τρόφιμα που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές 

απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του 

απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής ηλικίας ως 

συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή 

προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, με βάση τον 

Καν.609/2013. 

Η κρέμα ρυζάλευρου υπάγεται στην κατηγορία «δημητριακά 

στα οποία έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα 

οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν με την 

προσθήκη νερού ή άλλου υγρού, που δεν περιέχει πρωτεΐνες», 

βάσει του ανωτέρω Κανονισμού. 

Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών. 

• Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει παραχθεί 

σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 

(Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 

609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Η κρέμα ρυζάλευρου θα πρέπει να έχει παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

• Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει λάβει αριθμό 

γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813.από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

• Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να φέρει ένδειξη 

ελάχιστης διατηρησιμότητας με ημερομηνία 
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«ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά προτίμηση πριν το 

τέλος» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. 

• Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να είναι απαλλαγμένη 

από ξένες ύλες. 

• Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση, που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή 

δράση μικροοργανισμών.  

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της κρέμας 

ρυζάλευρου πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 

παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Πρέπει να είναι 

απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το 

προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή 

υπόξινη). 

• Η σύνθεση της κρέμας ρυζάλευρου να είναι τέτοια 

ώστε να ικανοποιεί τις διατροφικές απαιτήσεις και 

να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία 

προορίζεται, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά 

επιστημονικά δεδομένα. 

• Δεν πρέπει να περιέχει καμία ουσία σε ποσότητα 

τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 

προσώπων για τα οποία προορίζεται.  

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε 

μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και 

τις βρεφικές τροφές (Καν. 609/2013).  

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών 

φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 

37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, 

διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 

1881/2006).  

• Η «κρέμα ρυζάλευρου» πρέπει να τηρεί τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria 

monocytogenes, Enterobacter sakazakii και 

Salmonella, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

• Η κρέμα ρυζάλευρου θα διατίθεται σε 

ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 

περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 300gr 

ή 350gr. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 

(απαλλαγμένη από χτυπήματα, φθορές και 

παραμορφώσεις), να μην εμφανίζει διαρροές και να 

είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 
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κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011, το άρθρο 5 της Υ1/Γ.Π.47815/2008 και το 

άρθρο 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 

χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.  

• Ο κατάλογος των συστατικών. 

• Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν 

αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παραρτήματος ΙΙ 

του Κα. 1169/2011.  

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και διεύθυνση 

υπεύθυνου κυκλοφορίας προϊόντος. 

• Η μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε 

βιταμίνης, εκφραζόμενη αριθμητικά, για 100ml 

έτοιμου προς χρήση προϊόντος. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου. 

• Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με 

τη μορφή (Ημέρα/ Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος). 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή 

εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ. 

• Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης και χρήσης. 

• Οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, αποθήκευση και 

διάθεση του προϊόντος και προειδοποίηση για τους 

κινδύνους που διατρέχει η υγεία των βρεφών στην 

περίπτωση μη σωστής παρασκευής και 

αποθήκευσης. 

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης. 

• Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

• Δήλωση σχετικά με την κατάλληλη ηλικία του 

βρέφους για την κατανάλωσή του. Η ηλικία αυτή δε 

θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών.  

• Πληροφορίες σχετικά με απουσία ή παρουσία 

γλουτένης, όταν η αναφερόμενη ηλικία 

κατανάλωσης είναι κάτω των 6 μηνών. 

• Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 

λιπίδια και υδατάνθρακες.  

• Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει 

ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα 

και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

• Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην 

Υ1/Γ.Π.47815/2008. 

• Η επισήμανση και η παρουσίαση θα πρέπει να 
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παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση 

των τροφίμων αυτών, να μην είναι παραπλανητική 

και να μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες 

μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και 

ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

• Η επισήμανση και η παρουσίαση να παρέχει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για μια σωστή χρήση των 

προϊόντων και να μην αποθαρρύνει το θηλασμό. Η 

χρήση όρων όπως «εξανθρωπισμένο» (humanized), 

«εξομοιωμένο με το μητρικό» (maternalized), 

προσαρμοσμένο» (adapted) ή παρομοίων 

απαγορεύεται.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «Κρέμα 

ρυζάλευρου». 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

1.3 

ΒΡΕΦΙΚΟ 

ΓΑΛΑ - 2
ης

 

Βρεφικής 

Ηλικίας (800 

gr) 

Τεμάχιο «Παρασκευάσματα για βρέφη» με βάση τον Καν.609/2013, 

ορίζονται τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από 

βρέφη κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους και 

ικανοποιούν πλήρως τις διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών 

έως την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών. 

«Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» με βάση τον 

Καν.609/2013, ορίζονται τρόφιμα που προορίζονται για 

κατανάλωση από βρέφη, όταν εισάγονται στο διαιτολόγιό τους 

κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές και αποτελούν το κύριο 

υγρό στοιχείο ενός προοδευτικά διαφοροποιημένου 

διαιτολογίου των βρεφών αυτών». 

Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών. 

• Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας πρέπει 

να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας 

υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον 

Καν. 609/2013,  όπως έχουν κατά περίπτωση  

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας θα 

πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Να έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 

Υ1/Γ.Π.47813/2008 από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

• Τα παρασκευάσματα για βρέφη και 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πρέπει 

να φέρουν με ημερομηνία «ανάλωσης έως» ή 

«ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος» 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. 

• Τα παρασκευάσματα για βρέφη και 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας πρέπει 

να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες. 
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• Δεν πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή 

άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά 

αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των 

παρασκευασμάτων πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 

παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα 

παρασκευάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 

οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

• Η σύνθεση των παρασκευασμάτων να είναι τέτοια 

ώστε να ικανοποιεί τις διατροφικές απαιτήσεις και 

να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία 

προορίζεται σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά 

επιστημονικά δεδομένα. 

• Τα παρασκευάσματα δεν πρέπει να περιέχουν καμία 

ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

• Για να καταστούν τα παρασκευάσματα έτοιμα για 

χρήση, δεν απαιτείται τίποτα άλλο εκτός από την 

προσθήκη νερού, σε κατάλληλη ποσότητα ανάλογα 

με την περίπτωση. 

• Τα ειδικότερα ζητήματα σύνθεσης θα πρέπει να 

συμμορφώνονται  με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στην Υ1/Γ.Π.47815/2008, για την εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2006/141/ΕΚ και στον Καν. 609/2013. 

• Τα παρασκευάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

υπολειμματικότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων σε 

προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των 

παρασκευασμάτων ( Καν. 609/2013 ).   

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών 

φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 

37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, 

διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 

1881/2006).  

• Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας πρέπει 

να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας 

για Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii 

και Salmonella, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 

περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

• Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας θα 

διατίθενται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και 

σφραγισμένους περιέκτες (προσυσκευασία), 

καθαρού βάρους 800gr ±10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
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• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

φθορές και παραμορφώσεις), να μην παρουσιάζει 

διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα 

ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη 

χρήση του. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 και το άρθρο 5 της Υ1/Γ.Π.47815/2008 και 

το άρθρο 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 

χαρακτήρες: 

• Ονομασία τροφίμου, δηλαδή «παρασκεύασμα για 

βρέφη» ή «παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας». Η ονομασία προϊόντων που 

παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από πρωτεΐνες 

αγελαδινού γάλακτος θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα 

για βρέφη» και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

• Κατάλογος συστατικών.  

• Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν 

αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ.ΙΙ του κα. 

1169/2011.  

• Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με 

τη μορφή (Ημέρα/ Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/Έτος). 

• Ένδειξη σχετικά με την κατάλληλη ηλικία του 

βρέφους για την κατανάλωσή του π.χ. από τη 

γέννηση ή από τον έκτο μήνα κ.λπ. 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή 

εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης.   

• Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης. 

• Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

• Το καθαρό βάρος. 

• Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

• Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 

λιπίδια και υδατάνθρακες. 

• Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει 

ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα 

και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

• Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην 

Υ1/Γ.Π.47815/2008. 

• Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει 
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πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των 

τροφίμων αυτών, να μην είναι παραπλανητική και να 

μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες μέσου 

πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης 

από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

• Η επισήμανση και η παρουσίαση να μην 

αποθαρρύνουν το θηλασμό και να μη 

περιλαμβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή 

κείμενα που να εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω 

παρασκευασμάτων. Η χρήση όρων όπως 

«εξανθρωπισμένο» (humanized), «εξομοιωμένο με 

το μητρικό» (maternalized), προσαρμοσμένο» 

(adapted) ή παρόμοιων απαγορεύεται. Με την 

επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές 

αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των 

παρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση 

μεθόδων παρασκευής. 

• Η επισήμανση των παρασκευασμάτων για βρέφη 

περιλαμβάνει επιπλέον τη λέξη «προσοχή» ή 

ανάλογη προειδοποίηση ακολουθούμενη από τις 

ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις: α) ένδειξη 

σχετικά με την ανωτερότητα του θηλασμού & β) 

σύσταση για τη χρησιμοποίηση του προϊόντος μόνο 

εφόσον ζητηθεί η γνώμη ανεξάρτητων προσώπων με 

ειδίκευση στην ιατρική, στον τομέα της διατροφής ή 

στη φαρμακευτική ή άλλων προσώπων 

ασχολούμενων επαγγελματικά με τη φροντίδα της 

μητέρας και του παιδιού.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων να υπάρχει 

επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: 

«παρασκευάσματα για βρέφη» ή «παρασκευάσματα 

δεύτερης βρεφικής ηλικίας» ή «Γάλα για βρέφη» ή 

«Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε 

χαρτοκιβώτιο. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

ΟΜΑΔΑ (2) ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(Μονάδα 

Μέτρησης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ – 

Κοτόπουλο 

(1,3 – 2 kg) 

Κιλό «Nωπό κρέας πουλερικών» εννοείται το κρέας των πουλερικών 

το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία 

ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι 

χαμηλότερη από – 2° C και όχι υψηλότερη από + 4° C. 

• Το κοτόπουλο θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την 

συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

• Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 

Καν.853/2004) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος 

πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 1308/2013), όπως 
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έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.  

• Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης 

(όχι κατάψυξης).  

• Να προέρχεται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών 

κρεατοπαραγωγής και των δύο γενών, καλά 

αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών 

(BROILER).  

• Να είναι ταξινομημένο ως ποιότητας «Α» σύμφωνα 

με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013, όπως έχουν 

κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί 

σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και 

κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή για την εμπορία 

Νωπού κρέατος πουλερικών.  

• Το κοτόπουλο να έχει υποβληθεί σε υγειονομική 

επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή 

και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση.  

• Να προέρχεται από σφαγείο που έχει αριθμό 

έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

• Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό 

αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια 

Υπηρεσία. 

• Να αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής το πολύ 3 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

• Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα, 

δηλαδή δε θα πρέπει να περιέχουν σπλάχνα και 

εντόσθια, κεφάλι και άκρα από τον ταρσό και κάτω. 

• Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν καλή όψη. Το 

κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, 

φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει 

επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό 

και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη 

και τους μηρούς. 

• Δε θα πρέπει να περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη 

τους. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών 

(άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι 

δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, 

τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και 

τις άκρες από τις φτερούγες.  

• Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή, χωρίς κανένα ορατό 

ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς ορατές κηλίδες 

αίματος, εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και 

διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς  

σοβαρούς μώλωπες και αλλοιώσεις από κτυπήματα, 

καθώς και ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 

• Το χρώμα και η οσμή του κρέατος να είναι 

χαρακτηριστικά του είδους, το δε χρώμα του 

δέρματος να είναι λευκό ως λευκοκίτρινο. 

• Να μην έχουν υποστεί μεταβολή των 

οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, όπως επίσης 

και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη 

συντήρησή τους και να τα καταστήσουν ακατάλληλα 

για ανθρώπινη κατανάλωση.  
• Το κοτόπουλο πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & 
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αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 

παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).  

• Το κοτόπουλο πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την 

Salmonella typhimurium και Salmonella enteritidis 

(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2011).  

• Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του 

(σφαγή, εκσπλαγχνισμός) θα πρέπει να συσκευάζεται 

σε «δισκάκι» με διαφανή μεμβράνη επικάλυψης 

(προσυσκευασία). Το καθαρό βάρος του 

περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται 

μεταξύ 1.300 και 2.000 γραμμαρίων. 

•  Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι 

κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 

1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 

σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών 

και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε 

επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους 

υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες 

της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ). 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 

• Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση του τροφίμου, πρέπει να είναι σύμφωνη 

με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Το είδος ‘‘Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα 

βρώσιμα εντόσθια’’ 

• Η κατηγορία ποιότητας «Α». 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

• Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια 

(καθαρό βάρος). 

• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό 

σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπεύθυνου. 

• Η σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης.  

• Η χώρα καταγωγής. 

• Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου και σήμανση 
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καταλληλότητας. 

• Η ημερομηνία σφαγής. 

• Οδηγίες συντήρησης. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας 

παραγωγής ή συσκευασίας. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

ΟΜΑΔΑ (3) ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(Μονάδα 

Μέτρησης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.1 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

(άνευ οστών) 

(1000 gr) 

Κιλό «Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα 

μέρη των απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό 

κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων 

οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος. 

• Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την 

συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

• 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 ΕΕ. 

• Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 

Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

• Να είναι κατηγορίας «Α» σύμφωνα με την κοινοτική 

κλίμακα ταξινόμησης (Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007,) 

με βάση την σωματική του διάπλαση να ταξινομείται 

στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R και με 

βάση το βαθμό πάχυνσης (ποσότητα λίπους) να 

ταξινομείται στις διαβαθμίσεις 1 και 2. 

• Να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν 
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διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 

12 έως 24 μηνών.  

• Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης 

(όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία 

του κρέατος. 

• Να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα 

εξής τμήματα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό», 

«τρανς» ή «νουά». 

• Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που 

να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησής 

τους.  

• Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί 

σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και 

κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή.  

• Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση 

(κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να έχει 

κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

• Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό 

αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια 

Υπηρεσία.  

• Να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 

ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του. 

• Το βόειο κρέας πρέπει να έχει χρώμα κόκκινο και 

οσμή χαρακτηριστική του είδους. 

• Να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες 

οσμές.  

• Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, 

σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.  

• Να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, χωρίς 

αλλοιώσεις από κτυπήματα καθώς και ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης. 

• Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: (α) Πρόσθετου λίπους, 

εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το 

κρέας & (β) Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) 

και αποξεσμάτων οστών.  

• Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών 

του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις 

που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και 

να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση.  

• Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 

κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών 

παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών 

(βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις 

διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).  
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• Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 

τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του 

(τεμαχισμός, αποστέωση) θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo 

καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ 

οστών θα πρέπει να είναι 1000 ± 10% γραμμάρια . 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ). 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 

• Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση 

του τροφίμου, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Το είδος ‘‘Μοσχάρι ή βοδινό’’ με προσθήκη ανάλογα 

του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 2.1.7. 

• Η κλίμακα ταξινόμησης του ζώου (Κατηγορία Α, 

Διάπλαση, Βαθμός πάχυνσης). 

• Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια 

(καθαρό βάρος). 

• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό 

σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπεύθυνου. 

• Η σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης.  

• Η χώρα καταγωγής. 

• Η ημερομηνία ανάλωσης ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος)’’. 

• Η ημερομηνία συσκευασίας. 

• Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του 

εργαστηρίου τεμαχισμού. 

• Οδηγίες συντήρησης. 
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• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας 

παραγωγής ή συσκευασίας. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης 

3.2 ΧΟΙΡΙΝΟ 

ΚΡΕΑΣ (άνευ 

οστών) (1000 

gr) 

Κιλό «Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα 

μέρη των απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό 

κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων 

οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος. 

• Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την 

συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

• 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 ΕΕ. 

• Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 

περί υγιεινής τροφίμων (Καν.852/2004 & 

Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

• Να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και 

αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που δεν έφθασαν 

στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας, είτε θηλυκά που 

δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.  

• Τα σφάγια από τα οποία προέρχεται το κρέας να 

είναι ογκώδη στην εμφάνιση και να έχουν 

ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς 

και ωμοπλάτες. 

• Η κατάσταση παχύνσεως των σφαγιών πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, 

λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει 

πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και 

αφαίρεση του εξωτερικού λίπους, ώστε το πάχος που 

απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η 

μέτρηση μπορεί να γίνει σε κάθε σημείο του 

σφαγίου. 
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• Να είναι κατηγορίας «Α», σύμφωνα με την κοινοτική 

κλίμακα ταξινόμησης (Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007) 

με βάση την περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας το 

χοιρινό κρέας να ταξινομείται στις διαβαθμίσεις Ε, U, 

R. 

• Να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα 

εξής τμήματα του σφαγίου: «σπάλα» ή «μπούτι». 

• Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης 

(όχι κατάψυξης) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία 

του κρέατος. 

• Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που 

να αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συντήρησής 

τους.  

• Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί 

σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και 

κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή.  

• Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση 

(κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την σφαγή και να έχει 

κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

• Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό 

αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α από την αρμόδια 

Υπηρεσία. 

• Να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 

ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του. 

• Το χοιρινό κρέας πρέπει να έχει χρώμα και οσμή 

χαρακτηριστική του είδους. 

• Να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες 

οσμές.  

• Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, 

σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.  

• Να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, χωρίς 

αλλοιώσεις από κτυπήματα καθώς και ίχνη 

προηγούμενης κατάψυξης. 

• Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: (α) Πρόσθετου λίπους, 

εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το 

κρέας & (β) Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) 

και αποξεσμάτων οστών.  

• Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών 

του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις 

που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και 

να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

• Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 

κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών 

παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών 
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(βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις 

διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).  

• Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 

τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

•  Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του 

(τεμαχισμός, αποστέωση) θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo 

καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ 

οστών θα πρέπει να είναι 1000 ± 10% γραμμάρια . 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ). 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 

• Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση του τροφίμου, πρέπει να είναι σύμφωνη 

με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Το είδος ‘‘Χοιρινό’’ με προσθήκη ανάλογα του 

τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 2.1.8. 

• Η κλίμακα ταξινόμησης του ζώου (Κατηγορία Α, 

Περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας) 

• Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια 

(καθαρό βάρος). 

• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό 

σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπεύθυνου. 

• Η σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης.  

• Η χώρα καταγωγής. 

• Η χώρα εκτροφής. 

• Η χώρα σφαγής. 

• Η ημερομηνία συσκευασίας. 
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• Η ημερομηνία ανάλωσης ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος)’’. 

• Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του 

εργαστηρίου τεμαχισμού. 

• Οδηγίες συντήρησης. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας 

παραγωγής ή συσκευασίας. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης 

 

 

ΟΜΑΔΑ (4) ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(Μονάδα 

Μέτρησης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1 ΦΑΣΟΛΙΑ 

(Ξερά – 

Μέτρια) (500 

gr) 

Τεμάχιο Τα ξερά φασόλια χαρακτηρίζονται ως «Διατηρημένα με 

ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης», όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, 

ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού φασίολος (Phaseolus 

vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). 

Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και τη 

μορφή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ 37227/87, 

όπως αυτή ισχύει.  

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των 

φασολιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

• Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

• Να είναι καθαρισμένα με κοσκίνισμα ή με 

χειροδιαλογή. 

• Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή 

οργανικής ουσίας. 
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• Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν 

ευχάριστους oργανoληπτικoύς χαρακτήρες, 

χαρακτηριστικούς του είδους.  

• Να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης.  

• Τα φασόλια, ως προς το μέγεθος τους, θα είναι 

μεσόσπερμα (μέτρια). 

• Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν κόκκους ακέραιους, 

ώριμους, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνούς και μη 

συρρικνωμένους, χωρίς οπές από έντομα. 

• Τα φασόλια θα πρέπει να είναι μαλακά και 

αλευρώδη και το εξωτερικό τους χρώμα να είναι 

λευκό.  

• Οι κόκκοι των φασολιών να είναι σφαιροειδής, 

κυλινδρικοί ή πλατείς, χαρακτηριστικοί του είδους.  

• Τα φασόλια πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από 

επικίνδυνες ασθένειες, χωρίς να εμφανίζουν καμία 

αλλοίωση ή αυξημένη θερμοκρασία. 

• Τα φασόλια πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγμένα 

κάθε ξένης πρoσμίξεως, που οφείλεται στην 

επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων 

συμφυωμένων φυτών, χωμάτων, ξυλαρίων, ζιζανίων, 

εντόμων, κόκκων δημητριακών κ.λπ. απαλλαγμένα 

τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην 

κατανάλωση σαν «καθαρισμένα». 

• Δεν επιτρέπεται να περιέχουν κόκκους που έχουν 

προσβληθεί από ακάρεα σε ποσοστό ανώτερο  του 

5%. 

• Τα φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

• Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των φασολιών θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

• H υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών 

στους 1050C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 

14%. 

• Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

• Τα φασόλια θα πρέπει να διατίθενται σε 

ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 

περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 

περιεχομένου 0,5 κιλού ± 10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



71

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 
 

 

  
για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να 

μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με 

τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 

κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 και του άρθρου 6 της  37227/87 ΚΥΑ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί του περιέκτη θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

• Η ονομασία του οσπρίου και η κατηγορία του.  

• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης 

(προκειμένου για ελληνικά φασόλια). 

• Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου εκφρασμένη 

σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης. 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 
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υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

    

4.2 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ

ΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(Εβαπορέ) 

(400 – 410 gr) 

Τεμάχιο Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου 

συμπυκνωμένου γάλακτος, μερικά αφυδατωμένου, του οποίου 

η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 

7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 

25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

ΚΤΠ άρθρο 80α). 

• Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να 

προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 

φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος 

σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις 

του Καν. 853/04.  

• Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) 

και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 80α του 

ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του 

συμπυκνωμένου γάλακτος.  

• Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 10 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

• Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς 

κρεμώδη υφή και να είναι ομοιογενές. 

• Να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου 

γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή 

υπόλευκο. 

• Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

• Δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του 

περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των 

συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις 

σήψης. 

• Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση, που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή 

δράση μικροοργανισμών.  

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου 

γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 

ακατάλληλων υλών. 

• Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

• Να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς 

το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή 

υπόξινη). 

• Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του 
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συμπυκνωμένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 

χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), 

θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.  

• Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 

κτηνιατρικών προϊόντων και αντιμικροβιακών 

παραγόντων, βαρέα μέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, 

μυκοτοξίνες κ.ά.). 

• Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας. 

• Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι 

συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία 

(προσυσκευασία) με καθαρό περιεχομένου περίπου 

400  gr σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική 

και θα φέρει σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

• Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των 

λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές 

τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην 

παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, 

παραμορφώσεις και γενικά ανωμαλίες που να 

επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση 

του περιεχομένου. 

• Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 και το άρθρο 5 της Υ1/Γ.Π.47815. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  
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Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 

χαρακτήρες: 

• «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

• Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

• Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε 

gr. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης. 

• Οδηγίες συντήρησης.  

• Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

• Η Διαθρεπτική Επισήμανση. 

• Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται. 

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία.  

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή 

«ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

4.3 ΦΑΚΕΣ (500 

gr) 

Τεμάχιο Η φακή χαρακτηρίζεται ως «Διατηρημένο με ξήρανση τρόφιμο 

φυτικής προέλευσης», όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 121 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

Η ονομασία φακή (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται σε 

αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού της 

οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). Εμφανίζεται με 

διάφορα χρώματα (πράσινη, καφέ, κόκκινη).  

• Οι ποικιλίες φακής ταξινομούνται σύμφωνα με το 

μέγεθος και το σχήμα των κόκκων, στις εξής 
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κατηγορίες: μεγαλόσπερμες (πλατιές ή χοντρές), 

μεσόσπερμες, μικρόσπερμες (ψιλές). 

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της 

φακής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

• Η φακή θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή 

και εθνική νομοθεσία. 

• Η φακή θα πρέπει να είναι καθαρισμένη με 

κοσκίνισμα ή με χειροδιαλογή. 

• Η φακή να είναι απαλλαγμένη από επικίνδυνες 

ασθένειες, χωρίς να εμφανίζει καμία αλλοίωση ή 

αυξημένη θερμοκρασία. 

• Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή 

οργανικής ουσίας. 

• Κατά τον βρασμό με νερό η φακή θα πρέπει να 

παρουσιάζει ευχάριστους oργανoληπτικoύς 

χαρακτήρες, χαρακτηριστικούς του είδους.  

• Η φακή θα πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας τουλάχιστον 12 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης.  

• Η φακή θα πρέπει να έχει κόκκους ακέραιους, 

ώριμους, καφέ χρώματος, στιλπνούς και μη 

συρρικνωμένους, χωρίς οπές από έντομα.  

• Οι κόκκοι της φακής δεν πρέπει να είναι ξεροί και 

ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου να μην 

είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο). 

• Οι κόκκοι της φακής πρέπει να έχουν ομοιόμορφο 

σχήμα, χαρακτηριστικό του είδους. 

• Η φακή θα πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγμένη 

από κάθε ξένη πρόσμιξη, που οφείλεται στην 

επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων 

συμφυωμένων φυτών, χωμάτων, ξυλαρίων, ζιζανίων, 

εντόμων, κόκκων δημητριακών κ.λπ., απαλλαγμένη 

τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην 

κατανάλωση σαν «καθαρισμένη». 

• Δεν επιτρέπεται να περιέχει κόκκους που έχουν 

προσβληθεί από ακάρεα σε ποσοστό ανώτερο  του 

5%. 

• Η φακή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

• Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της φακής θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
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κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

• H υγρασία και οι πτητικές ουσίες της φακής στους 

1050C, δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14%. 

• Η φακή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

• Η φακή θα πρέπει να διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, 

κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες 

(προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 

0,5 κιλού ± 10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να 

μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με 

τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 

κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του 

άρθρου 6 της  37227/87 ΚΥΑ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί του περιέκτη θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

• Η ονομασία του οσπρίου και η κατηγορία του.  

• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης 

(προκειμένου για ελληνικές φακές). 

• Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου εκφρασμένη 

σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης. 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
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συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

   •  

4.4 ΡΥΖΙ 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

(500 gr) 

Τεμάχιο Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «ρύζι τύπου 

Καρολίνα». «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την 

επεξεργασία των ώριμων καρπών του φυτού «Όρυζα» (ORYZA 

SATIVA) και διατίθενται στο εμπόριο ως αναποφλοίωτο 

(PADDY) ή ως αποφλοιωμένο (CARED) ή ως κατεργασμένο (RIZ 

USINE). (Άρθρο 101, ΚΤΠ). 

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του 

ρυζιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).  

• Το ρύζι θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί 

σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Να μην προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα 

φυτά, σύμφωνα με την Απόφαση (2006/601/ΕΚ) και 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

• Να μην είναι «ρύζι β’ ποιότητας» ή «ρύζι γ’ 

ποιότητας» σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών (ΚΤΠ) άρθρο 101. 

• Να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα 

μηχανικά μέσα σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

• Να είναι στιλβωμένο μηχανικά ή με αβλαβείς 

ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τρόπον, ώστε 

μετά την επεξεργασία να είναι απαλλαγμένο από 

κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου, σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

• Να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και 

επιμελημένης στίλβωσης, για τις μακρόκαρπες ή 

μεσόκαρπες ποικιλίες ρυζιού τύπου Καρολίνα, 
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σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

• Να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσιο. Η 

ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη, 

με σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση ως 

ανώτερη ποιότητα, θεωρείται νοθεία, σύμφωνα με 

τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

•  Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι 

και να μην παρέχουν ενδείξεις από ατελή 

επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών 

πρώτων υλών, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή 

και εθνική νομοθεσία. 

• Να είναι εύγευστο και αρωματικό, χαρακτηριστικό 

του είδους. 

• Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

• Το ρύζι θα πρέπει να είναι μεσόσπερμο, δηλαδή το 

μήκος των κόκκων να είναι μεγαλύτερο από 5,2mm 

και μικρότερο ή ίσο με 6,0mm και του οποίου ο 

λόγος μήκος /πλάτος να είναι μικρότερος του 3, 

σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003.  

• Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και 

αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και 

απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λπ., 

σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

• Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από 

κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε ξένο 

σώμα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, 

σκόνη, σπόροι, ζιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί 

ως και κάθε αδρανής ύλη, σύμφωνα με τον ΚΤΠ 

άρθρο 101. 

• Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό 

ανώτερο του 5%, από τα οποία τα θραύσματα 

μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου 

μέχρι 3% κατά βάρος, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 

101. Θραυσμένοι κόκκοι μεγέθους μεγαλυτέρου των 

3/4 του ακεραίου κόκκου, θεωρούνται ως ακέραιοι. 

• Να είναι λευκού χρώματος, χαρακτηριστικού της 

ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή 

κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία 

ανώτερη του 0,5%.  

• Να μην περιέχει ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις 

κόκκους σε ποσοστό ανώτερο του 3%. Σαν κόκκοι με 

ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που φέρουν 

ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν 

συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνειας 

του κόκκου, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



79

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 
 

 

  
• Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή 

κρητιδόμορφους σε αναλογία ανώτερη του 2% κατά 

βάρος, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

• Το ρύζι θα πρέπει να μην περιέχει υγρασία σε 

ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή έως 16%, 

σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί επιμολυντών (βαρέα μέταλλα - 

Καν. 1881/2006). 

• Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί ανώτατων ορίων καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων (Καν. 396/2005).  

• Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

• Το ρύζι θα πρέπει να διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, 

κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες 

(προσυσκευασία), καθαρού βάρους 500 gr ±10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να 

μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με 

τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 

κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί του περιέκτη θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και 

κατηγορία). 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε 

κιλά ή γραμμάρια 

• Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με 

τη φράση «ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά 
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προτίμηση πριν το τέλος» και με τη μορφή (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος). 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης   

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η ποιότητα του ρυζιού, σύμφωνα με το άρθρο 101 

του ΚΤΠ. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα 

πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 

στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

4.5 ΖΑΧΑΡΗ (1 kg) Τεμάχιο «Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη» χαρακτηρίζεται η καθαρισμένη και 

κρυσταλλική σακχαρόζη, καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης 

ποιότητας ( Άρθρο 64, ΚΤΠ). 

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της 

ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής 

και εθνικής  νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να έχει παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, με κρυστάλλους 

ομοιογενούς κοκκομετρικής σύστασης, χωρίς 

συσσωματώματα. 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να ρέει ελεύθερα. 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να μην περιέχει ακαθαρσίες και 
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γενικά ξένες ουσίες. 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να μην εμφανίζει οποιαδήποτε 

οσμή. 

• Η γεύση της να είναι αποκλειστικά και σαφώς 

γλυκιά. 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της ζάχαρης θα 

πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν 

ενδείξεις από ατελή επεξεργασία ή από 

χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών. 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

• Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη 

πολωσιμετρικώς να είναι τουλάχιστον  99,7% κατά 

βάρος σε ξηρά κατάσταση.  

• Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο να 

είναι 0,04% κατά βάρος. 

• Οι μέγιστες απώλειες κατά την ξήρανση να είναι 

0,06% κατά βάρος. 

• Η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι κατ’ ανώτατο όριο 

15%. 

• Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος 

ΙΙΙ Τμήμα Β του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων 

Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 και 

σε μέγιστο ποσοστό χρήσης, εκφραζόμενο ως SO2 10 

mg/kg.  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του 

παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα 

Τροφίμων. 

• Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών. 

• Η ζάχαρη πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

• Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε 

κλειστούς, χάρτινους περιέκτες (προσυσκευασία), 

καθαρού ονομαστικού βάρους περιεχομένου 1kg ± 

5%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 
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οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή 

φθαρμένη και δε θα πρέπει να εμφανίζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να 

παραδίδονται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 

ή περιτυλιγμένες ανά 10 ή 12 τεμάχια με φιλμ 

υψηλής συρρίκνωσης (shrink film) (δευτερογενής 

συσκευασία). Οι δευτερογενείς συσκευασίες θα 

παραδίδονται κατάλληλα παλετοποιημένες. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 και του άρθρου 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 

χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

• Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε 

κιλά ή γραμμάρια.  

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης.  

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα 

πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 

στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

4.6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

(Σπαγγέτι No 

6) (500 gr) 

Τεμάχιο «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται 

από σιμιγδάλι ή άλευρo ολικής άλεσης μακαρoνoπoιϊας από 

σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε ειδικούς 

θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. 
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(Άρθρο 115, ΚΤΠ). 

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των 

ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).  

• Τα ζυμαρικά πρέπει να έχουν παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

• Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι 

Νο 6». 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με 

νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και 

να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης 

μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 

αυτών. 

• Όταν βράζονται με νερό πρέπει να διογκούνται 

τουλάχιστον στο διπλάσιο, να μην διασπώνται σε 

ποσοστό ανώτερο του 5%, να μην παρουσιάζουν 

πολτώδη μορφή και το υγρό βρασμού πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς δυσάρεστη 

οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. 

• Απαγορεύεται o τεχνητός χρωματισμός των 

ζυμαρικών και η προσθήκη συντηρητικών. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του 

παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα 

Τροφίμων στα ξηρά ζυμαρικά. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής τους. 

• Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, καθαρά και 

απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή 

ανόργανες προσμίξεις.  

• Το σχήμα των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι 

χαρακτηριστικό της κατηγορίας τους (Σπαγγέτι Νο 6). 

• Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, 

δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα ή 

επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα 

πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες. 

• Απαγορεύεται η προσφορά στην κατανάλωση 

ζυμαρικών, που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής 

από σκώληκες ή που έχουν σκώληκες ή ακάρεα. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, 

αφλατοξίνες κ.ά.). 
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• Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν υγρασία και 

πτητικές στους 1050C ουσίες, κατ � ανώτατο όριο 

12,5% για τη θερινή περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι 15 

Σεπτεμβρίου και 13,5% για τη χειμερινή περίοδο από 

16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. 

• H οξύτητα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι 

ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητος ή 0,9% σε 

γαλακτικό οξύ. 

• Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να διατίθεται σε διαφανής, 

ανακυκλώσιμους πλαστικούς και σφραγισμένους 

περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 500 gr 

±10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, να 

μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με 

τρύπες και να μην εμφανίζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση 

των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί του περιέκτη θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

• Ο κατάλογος των συστατικών. 

• Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορεί να 

περιέχονται. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε 

κιλά ή γραμμάρια. 

• Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με 
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τη φράση «ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά 

προτίμηση πριν το τέλος» και με τη μορφή (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος).  

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα 

πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 

στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

4.7 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

(Μέτριο) (500 

gr) 

Τεμάχιο «Ζυμαρικά» χαρακτηρίζονται προϊόντα που παρασκευάζονται 

από σιμιγδάλι ή άλευρo ολικής άλεσης μακαρoνoπoιϊας από 

σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε ειδικούς 

θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. 

(Άρθρο 115, ΚΤΠ). 

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των 

ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).  

• Τα ζυμαρικά πρέπει να έχουν παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

• Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι κατηγορίας «Κριθαράκι 

- Μέτριο». 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με 

νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι και 

να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης 

μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 
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αυτών. 

• Όταν βράζονται με νερό πρέπει να διογκούνται 

τουλάχιστον στο διπλάσιο, να μην διασπώνται σε 

ποσοστό ανώτερο του 5%, να μην παρουσιάζουν 

πολτώδη μορφή και το υγρό βρασμού πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς δυσάρεστη 

οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. 

• Απαγορεύεται o τεχνητός χρωματισμός των 

ζυμαρικών και η προσθήκη συντηρητικών. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του 

παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του Κώδικα 

Τροφίμων στα ξηρά ζυμαρικά. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής τους. 

• Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, καθαρά και 

απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή 

ανόργανες προσμίξεις.  

• Το σχήμα των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι 

χαρακτηριστικό της κατηγορίας τους (Κριθαράκι - 

Μέτριο). 

• Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, 

δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα ή 

επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα 

πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες. 

• Απαγορεύεται η προσφορά στην κατανάλωση 

ζυμαρικών, που εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής 

από σκώληκες ή που έχουν σκώληκες ή ακάρεα. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, 

αφλατοξίνες κ.ά.). 

• Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν υγρασία και 

πτητικές στους 1050C ουσίες, κατ � ανώτατο όριο 

12,5% για τη θερινή περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι 15 

Σεπτεμβρίου και 13,5% για τη χειμερινή περίοδο από 

16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. 

• H οξύτητα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι 

ανώτερη των 10 βαθμών οξύτητος ή 0,9% σε 

γαλακτικό οξύ. 

• Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 
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• Τα ζυμαρικά θα πρέπει να διατίθεται σε διαφανής, 

ανακυκλώσιμους πλαστικούς και σφραγισμένους 

περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 500 gr 

±10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, να 

μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με 

τρύπες και να μην εμφανίζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση 

των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

Επί του περιέκτη θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες 

με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

• Ο κατάλογος των συστατικών. 

• Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορεί να 

περιέχονται. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε 

κιλά ή γραμμάρια. 

• Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με 

τη φράση «ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά 

προτίμηση πριν το τέλος» και με τη μορφή (Ημέρα/ 

Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος).  

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 
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• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία: 

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα 

πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 

στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

4.8 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛ

ΤΟΣ (500 gr) 

Τεμάχιο • Με τον όρο τοματοπολτός εννοείται το προϊόν που 

παρασκευάζεται από τη συμπύκνωση του σαρκώδους 

χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή 

μέρους του νερού αυτών. ( Άρθρο 124, ΚΤΠ).  

• Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  

νομοθεσίας. 

• Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα 

με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

• Για την παρασκευή του θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί 

νωποί καρποί τομάτας, οι οποίοι πρέπει να είναι 

απολύτως υγιείς, ώριμοι, µε κανονικούς 

μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και 

να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π. 

• Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

• Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να 

έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση και χρώμα ανοιχτό 

ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο. 

• Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση 

μικροοργανισμών.  

• Πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και 

άλλα τραχιά μέρη της τομάτας, σκώληκες, έντομα, 

προνύμφες κ.λπ. 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει 

να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 

επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

• Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση 

ή οσμή ξένες προς το προϊόν. Θεωρείται αλλοιωμένος 

όταν παρουσιάζει οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη ή όταν 

έχει προσβληθεί από ευρωτίαση. Γενικά ο τοματοπολτός 

πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός 
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κατάλληλα μεταποιημένου προϊόντος. 

• Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, 

με στερεά συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 

28% και 36% αντίστοιχα. 

• Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο 

νάτριο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% για τους 

τοματοπολτούς διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης για 

συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 10 χιλιογράμμων και 

5% για συσκευασία καθαρού βάρους άνω των 10 

χιλιογράμμων. 

• Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού 

(οξύτητα, στερεά συστατικά, χρωστικές ουσίες, 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι  κ.λπ.), θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

• Ο τοματοπολτός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών 

(π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα 

μέταλλα, χαλκός, κασσίτερος κ.ά.). 

• Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη 

με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείμενης εθνικής 

νομοθεσίας. 

• Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από 

παθογόνους μικροοργανισμούς. 

• Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε 

λευκοσιδηρά δοχεία (προσυσκευασία) με καθαρό βάρος 

περιεχομένου 500 γραμμαρίων. 

• Τα λευκοσιδηρά δοχεία μπορούν να έχουν σύστημα 

εύκολου ανοίγματος ή και πλαστικό καπάκι. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 

(ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν 

τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, ακέραια, 

χωρίς χτυπήματα ή/και παραμορφώσεις και δε θα 

πρέπει να παρουσιάζει διαρροές. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 

ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (τοματοπολτός διπλής 

ή τριπλής συμπύκνωσης). 

• Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή 
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γραμμάρια. 

• Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το 

χυμό της τομάτας µε τη φράση «Περιεχόμενα συστατικά 

από το χυμό της τομάτας επί τοις εκατό (%)». 

• Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και 

άλλα συστατικά κατά την παραγωγική διαδικασία. 

• Η  ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες 

χρήσης.  

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση του 

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα 

και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

• Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί 

τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

• Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 

στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

4.9 ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΚΑΦΕΣ (500 

gr) 

Τεμάχιο Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «αλεσμένος 

καφές» (κατάλληλος για την παρασκευή ροφήματος τύπου 

ελληνικού καφέ) 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του 

αλεσμένου καφέ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία.  

• Ο αλεσμένος καφές θα πρέπει να έχει παραχθεί και 

συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα 

με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Ο αλεσμένος καφές θα πρέπει να προέρχεται από τέλεια 

άλεση φρυγμένoυ καφέ σύμφωνα με τα άρθρα 47, 49 

και 50 του ΚΤΠ.  

• Η επεξεργασία της πρώτης ύλης πρέπει να είναι σύμφωνη 

προς τα καθοριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις του 

ΚΤΠ. 

• Ο αλεσμένος καφές δεν πρέπει να έxει απωλέσει oλικά ή 

μερικά τις xαρακτηριστικές oργανoληπτικές τoυ 

ιδιότητες λόγω απανθράκωσης.  

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



91

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 
 

 

  
• Aπαγoρεύεται η ολική ή μερική αφαίρεση των 

υδατoδιαλυτών υλών από τον αλεσμένο καφέ (άρθρο 50 

ΚΤΠ). 

• Ο αλεσμένος καφές δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες 

χρωστικές ουσίες (άρθρο 50 ΚΤΠ). 

• Ο αλεσμένος καφές θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 6 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

• Ο αλεσμένος καφές θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την 

παρασκευή ροφήματος τύπου ελληνικού καφέ. 

Συσκευασία 

• Ο αλεσμένος καφές  θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε 

αεροστεγή συσκευασία (προσυσκευασία) και βάρους 

500 γραμμαρίων ±10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 

(ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν 

τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια και να μην 

παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις και γενικά ανωμαλίες 

που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και 

συντήρηση του περιεχομένου. 

• Οι προσυσκευασίες του αλεσμένου καφέ θα πρέπει να 

παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

• Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον 

στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 
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4.10 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ( 1 

ΚΙΛΟ) 

Τεμάχιο  

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων 

για την προμήθεια του είδους «αλεύρι σίτου για όλες τις χρήσεις». 

Ως «άλευρο σίτoυ» ή απλώς «άλευρo» νοείται αποκλειστικά και 

μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτoυ βιομηχανικά 

καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. (ΚΤΠ άρθρο 

104). 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του αλεύρου 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

• Το αλεύρι θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Η επεξεργασία της πρώτης ύλης (σιτάρι) πρέπει να είναι 

σύμφωνη προς τα καθοριζόμενα από τις σχετικές 

διατάξεις του ΚΤΠ (άρθρο 104). 

• Απαγορεύεται η λεύκανση των αλεύρων με οποιαδήποτε 

ανόργανη ή οργανική ουσία ή με εφαρμογή 

οποιασδήποτε άλλης μεθόδου, πλην αυτής με οζονισμό, 

σύμφωνα με τον ΚΤΠ (άρθρο 104). 

• Απαγορεύεται η ανάμειξη των αλεύρων με άλευρα, που 

προέρχονται από άλλους καρπούς, σύμφωνα με τον ΚΤΠ 

(άρθρο 104). 

• Επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται 

στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, Παράρτημα ΙΙ, 

Μέρος Ε κατηγορία 06.2.1, σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους χρήσης.  

• Το αλεύρι να μην προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο 

σίτο. 

• Το αλεύρι θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 4 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

• Οι μακροσκοπικοί χαρακτήρες του αλεύρου πρέπει να είναι 

άμεμπτοι, και xωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης 

μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

• Το αλεύρι πρέπει να έχει χρώμα χαρακτηριστικό του 

είδους. 

• Πρέπει να είναι αμιγές, υγιές, καθαρό, απαλλαγμένο από 

ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις, 

σύμφωνα με τον ΚΤΠ (άρθρο 104). 

• Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση 

μικροοργανισμών, σύμφωνα με γενικές διατάξεις του 

ΚΤΠ. 

• Απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, 

σκωλήκων, νυμφών, εντόμων και προνυμφών, σύμφωνα 

με γενικές διατάξεις του ΚΤΠ. 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αλεύρου πρέπει να 

είναι άμεμπτοι, και xωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης 

μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 

• Πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική αλευρώδη ευχάριστη 

οσμή και η γεύση του να μην είναι όξινη, πικρή ή ταγγή 

(άρθρο 105 του ΚΤΠ). 

• Το αλεύρι κατά τη μάσηση δε θα πρέπει να παρουσιάζει 
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τριγμό (άρθρο 105 του ΚΤΠ). 

Συσκευασία 

• Το αλεύρι θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε χάρτινες 

συσκευασίες (προσυσκευασία) καθαρού βάρους 

περιεχομένου ενός (1) κιλού.  

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 

(ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν 

τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια και να μην 

παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις και γενικά ανωμαλίες 

που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και 

συντήρηση του περιεχομένου. 

• Οι προσυσκευασίες του αλεύρου θα πρέπει να 

παραδίδονται ανά 10 ή 12 τεμάχια περιτυλιγμένα με 

φιλμ υψηλής συρρίκνωσης (shrink film) (δευτερογενής 

συσκευασία). Οι δευτερογενείς συσκευασίες θα 

παραδίδονται κατάλληλα παλετοποιημένες. 

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 

ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• «Αλεύρι» ή «Αλεύρι για όλες τις χρήσεις» ή «Αλεύρι για 

πολλές χρήσεις». 

• Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

• Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε kg. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες 

χρήσης. 

• Η Διαθρεπτική Επισήμανση. 

• Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται. 

• Κατάλογος συστατικών (κατά σειρά ελαττούμενης 

περιεκτικότητας ως προς το βάρος), εφόσον απαιτείται 

σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.  

• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα 

και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

• Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί 

τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  
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• Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας 

θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω 

τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Αριθμός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του 

περιεχομένου εκφρασμένο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης 

4.13 ΜΕΛΙ 

ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ Ή 

ΠΕΥΚΟΥ (500 

gr) 

Τεμάχιο 

 

 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «μέλι θυμαριού» 

ή «μέλι πεύκου» ή μίγμα αυτών, για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

Απόρων. 

• Μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι 

μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των 

φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή 

εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά ευρισκόμενα 

πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες 

συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές 

ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, 

εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κηρήθρες της 

κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν (ΚΤΠ άρθρο 67 & 

ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 2014/63). 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του μελιού θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

• Το μέλι θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Το μέλι να μην προέρχεται από μελίσσια, κηρήθρες όπου 

έχουν χρησιμοποιηθεί σκευάσματα μη εγκεκριμένα από 

τον ΕΟΦ για την καταπολέμηση των ασθενειών. 

• Κατά την περίοδο μελιτοσυλλογής να μην εφαρμόζεται 

καμία θεραπεία στα μελίσσια. 

• Να μην έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση (ΚΤΠ άρθρο 67). 

• Η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τεχνητά τροποποιηθεί 

(ΚΤΠ άρθρο 67). 

• Δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να 

συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική 

αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων (ΚΤΠ άρθρο 67). 
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• Να μην έχει νοθευτεί με την προσθήκη σακχάρων ξένων 

προς το μέλι), αλλά και με κανένα άλλο συστατικό 

τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων 

τροφίμων. Επίσης να μην έχει γίνει καμία άλλη 

προσθήκη εκτός από μέλι (ΚΤΠ άρθρο 67 & Οδηγία 

2001/110/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

• Το μέλι θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

• Το χρώμα του μελιού ποικίλλει και πρέπει να είναι από 

σχεδόν άχρωμο έως καφέ σκούρο και είναι ανάλογο της 

προέλευσης του μελιού (ΚΤΠ άρθρο 67). 

• Μπορεί να είναι ρευστό ή παχύρρευστο ή μερικά ή ολικά 

κρυσταλλωμένο (ΚΤΠ άρθρο 67). 

• Να μη παρουσιάζει φυσαλίδες στη μάζα του και αφρό στην 

επιφάνειά του. 

• Απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, 

σκωλήκων, νυμφών, εντόμων και προνυμφών, σύμφωνα 

με γενικές διατάξεις του ΚΤΠ. 

Συσκευασία 

• Το μέλι θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε γυάλινα βάζα 

ή μεταλλικά δοχεία, σφραγισμένα με κατάλληλο καπάκι 

(προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 500gr 

± 10%.  

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 

(ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν 

τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια και να μην 

παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, παραμορφώσεις και 

γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή 

κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου. 

• Οι προσυσκευασίες του μελιού θα πρέπει να παραδίδονται 

σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 

ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (μέλι). 

• Ο τύπος του μελιού. 

• Το καθαρό περιεχόμενο σε βάρος. 

• Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να 

αναγράφεται ο μήνας και το έτος. 

• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και 

η διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή του μελιού. 

• Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή 

(άρθρο 67 ΚΤΠ και οι εκάστοτε τροποποιήσεις). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας 

παραγωγής ή συσκευασίας. 
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• Ο αριθμός καταχώρισης εγκατάστασης συσκευασίας και 

τυποποίησης μελιού. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα 

και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

• Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί 

τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

• Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας 

θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω 

τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

4.11 ΝΕΚΤΑΡ 

ΜΗΛΟ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ ( 1 

ΛΙΤΡΟΥ) 

Τεμάχιο Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Νέκταρ Μήλο – 

Πορτοκάλι - Βερίκοκο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

• «Νέκταρ φρούτων» είναι το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν 

προϊόν, το οποίο λαμβάνεται με την προσθήκη νερού με 

ή χωρίς προσθήκη σακχάρων και/ή μελιού σε χυμούς 

φρούτων, συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων, χυμούς 

φρούτων λαμβανομένους με υδατική εκχύλιση, 

αφυδατωμένους χυμούς φρούτων/σκόνη χυμού 

φρούτων, σε πολτό φρούτων και/ή σε συμπυκνωμένο 

πολτό φρούτων και/ή σε μείγμα των εν λόγω προϊόντων 

και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος 

IV του Άρθρου 126 του ΚΤΠ. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

• Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 

διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  νομοθεσίας. 

• Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Οι καρποί που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες και 

βιοτεχνίες χυμών για την παρασκευή των χυμών αυτών 

πρέπει να είναι ακέραιοι, επαρκώς ώριμοι, εντελώς 

υγιείς και να έχουν συλλεχθεί πρόσφατα. 

• Απαγορεύεται η βιομηχανοποίηση καρπών που έχουν 

προσβληθεί από έντομα ή μύκητες γενικώς, που έχουν 

ρωγμές ή τραύματα στον φλοιό, που έχουν υποστεί 

ζημιές από παγετό και δεν έχουν συλλεχθεί αμέσως μετά 

την προσβολή και που είναι παλαιοί ή των οποίων ο 

χυμός παρουσιάζει δυσάρεστη οσμή και γεύση. 

• Το νέκταρ φρούτων θα πρέπει να περιέχει χυμό φρούτου 

σε ποσοστό κατ' ελάχιστο 25%. 
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• Οι χυμοί φρούτων που χρησιμοποιούνται για νέκταρ 

πρέπει να είναι πλούσιοι σε πούλπα. 

• Στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων παρασκευάζονται 

χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή είναι μειωμένων 

θερμίδων, τα σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται εν 

όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

• Το νέκταρ θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 6 μήνες τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

• Το νέκταρ πρέπει να είναι σε υγρή μορφή. 

• Το χρώμα του θα πρέπει να είναι στις αποχρώσεις του 

κίτρινου ή του πορτοκαλί. 

• Το νέκταρ δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή 

άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή 

δράση μικροοργανισμών. 

• Το νέκταρ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από εμφανείς 

ξένες ύλες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι 

σπόροι και άλλα μέρη, σκώληκες, έντομα, προνύμφες 

κ.λπ. 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του πρέπει να είναι 

άμεμπτοι, και να μην παρέχουν ενδείξεις 

χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς 

επεξεργασίας. 

• Το νέκταρ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή 

οσμή ξένες προς το προϊόν. 

Συσκευασία 

• Το προϊόν θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ασηπτικές 

χάρτινες ή ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες που 

κλείνουν με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία), καθαρού 

περιεχόμενου 1 λίτρο ± 10%. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. 

(ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται 

να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν 

τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει 

διαρροές, διατρήσεις και γενικά ανωμαλίες που να 

επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του 

περιεχομένου. 

• Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία),  κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ 

ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με 

ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (νέκταρ μήλο – 

πορτοκάλι - βερίκοκο). 

• Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε 

χιλιοστόλιτρα (ml) ή λίτρα (lt). 
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• Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και 

άλλα συστατικά κατά την παραγωγική διαδικασία. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες 

χρήσης.  

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του 

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η ένδειξη «από συμπυκνωμένο χυμό» ή «εν μέρει από 

συμπυκνωμένο χυμό». 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα 

και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

• Όταν γίνεται προσθήκη εμπορικής πούλπας, πρέπει να 

αναγράφεται στην ετικέτα. 

• Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί 

τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

• Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας 

θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω 

τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

4.12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟ

Υ ( CORN 

FLAKES) (375 

gr) 

Τεμάχιο 

Είναι  προϊόν με βάση τα σιτηρά, προορισμένο για πρωινό. 

• Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 103 του 

Κ.Τ.Π. και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις 

της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας . 

• Τα Κόρν-φλέικς – Δημητριακά να μην περιέχουν χρωστικές 

ουσίες  

• Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

• Τα Κόρν-φλέικς – Δημητριακά θα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από ξένα υλικά, και θα πρέπει να έχουν 

χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 6 μηνών 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να 

μην παρέχουν ενδείξεις από ατελή επεξεργασία ή από 

χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα 

με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

• Τα Κόρν-φλέικς – Δημητριακά  να είναι συσκευασμένα σε 

κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα χάρτινα ή πλαστικά 

σακουλάκια, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους 
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περιεχομένου 375 γρ., σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

• Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή 

φθαρμένη και δε θα πρέπει να εμφανίζει διαρροές.  

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 

ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος . 

• Ο τύπος του. 

• Το καθαρό περιεχόμενο σε βάρος. 

• Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να 

αναγράφεται ο μήνας και το έτος. 

• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και 

η διεύθυνση του παραγωγού ή συσκευαστή. 

• Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή 

(άρθρο 67 ΚΤΠ και οι εκάστοτε τροποποιήσεις). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας 

παραγωγής ή συσκευασίας. 

• Ο αριθμός καταχώρισης εγκατάστασης συσκευασίας και 

τυποποίησης. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα 

και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

• Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί 

τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 

νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

• Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας 

θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω 

τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

ΟΜΑΔΑ (5) ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

(Μονάδα 

Μέτρησης) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

ΜΗΛΑ 

(Κατηγορίας I) 

(1 kg) 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

(Κατηγορίας I) 

(1 kg) 

 

Κιλό Αφορά τα μήλα των καλλιεργούμενων ποικιλιών που 

προέρχονται από το MalusdomesticaBorkh. και τα πορτοκάλια 

του είδους Citrussinensis (L.) Osbeck,  τα οποία προορίζονται 

να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή. 

Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

• Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των 

οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία.[Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, Κανονισμός 

(ΕΚ) 852/2004 και άρθρο 119 του ΚΤΠ]. 

• Τα οπωρολαχανικά πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.) 

[Καν. (ΕΕ) αριθ. 1881/2006]. 

• Να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

• Τα μήλα και τα πορτοκάλια να συμμορφώνονται με 

τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, 

Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

• Τα μήλα και τα πορτοκάλια να είναι Κατηγορίας Ι, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Ειδικές 

Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) 

του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

• Η ανάπτυξη και το στάδιο ωρίμασης των μήλων 

πρέπει να επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας 

ωρίμανσής τους, ώστε να φθάνουν στον κατάλληλο 

βαθμό ωρίμανσης σε συνάρτηση με τα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Ανεξαρτήτου ποικιλίας 

να έχουν επίπεδο σακχάρων κατ’ ελάχιστον 13 

βαθμούς Brix. 

• Τα πορτοκάλια ανεξαρτήτου ποικιλίας να έχουν 

δείκτη εμπορικής ωρίμανσης κατ’ ελάχιστο 7,5. 

• Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τυχόν τοποθετούνται 

στο προϊόν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, όταν 

αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας 

ούτε αλλοιώσεις στον φλοιό. 

Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά 

περίπτωση (για τα μήλα και τα πορτοκάλια Ειδικές 

Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν (ΕΕ) 

αριθ. 543/2011, τα προϊόντα πρέπει να είναι: 

• Ακέραια 

• Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 

καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

• Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα xωμάτων, 

λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης 

ανόργανης ή οργανικής ύλης και ορατής ξένης ύλης. 

• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς 

οργανισμούς. 

• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες 

προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς. 
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• Να μην είναι προσβλημένα από παράσιτα σε 

σημαντικό βαθμό ή να παρουσιάζουν αλλοίωση της 

σύστασής τους. 

• Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική 

υγρασία. 

• Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση. 

• Να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται 

σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά 

και τον εν γένει χειρισμό, και να φθάνουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

• Ειδικά για τα μήλα να είναι απαλλαγμένα από 

σοβαρή υάλωση, με εξαίρεση την ποικιλία Fuji και τις 

μεταλλάξεις της. 

• Ειδικά για τα πορτοκάλια να είναι απαλλαγμένα από 

μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς που 

έχουν επουλωθεί. 

• Τα πορτοκάλια να είναι απαλλαγμένα από σημάδια 

ξήρανσης και αφυδάτωσης. 

• Τα πορτοκάλια να είναι απαλλαγμένα από φθορές 

που προκαλούνται από χαμηλές θερμοκρασίες ή 

παγετό. 

• Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη 

σφραγισμένη πλαστική σακούλα (προσυσκευασία). 

Κάθε προσυσκευασία θα περιέχει 5 έως 6 τεμάχια, το 

βάρος του κάθε μήλου θα είναι κατ’ ελάχιστο 150gr 

και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 1,0 

κιλό ± 1%. 

• Τα πορτοκάλια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι 

(προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασία θα περιέχει 

κατά μέγιστο 7 τεμάχια, το βάρος του κάθε 

πορτοκαλιού θα είναι κατ’ ελάχιστο 150gr και το 

συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 1,0 κιλό ± 

1%. 

• Το υλικό των προσυσκευασιών (πλαστική σακούλα 

και διχτάκι) πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με 

τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής 

(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας 

(ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 

2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Οι προσυσκευασίες των μήλων και των πορτοκαλιών 

θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου 
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βάρους και αντοχής (δευτερογενής συσκευασία), 

που θα μπορούν να παλετοποιούνται. 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 

543/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία: 

Επί της πλαστικής σακούλας με τα μήλα και σε κατάλληλη 

ετικέτα, σταθερά στερεωμένη στο διχτάκι με τα πορτοκάλια θα 

πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα τα παρακάτω: 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου και η ποικιλία, 

στην περίπτωση των μήλων. 

• Η κατηγορία. 

• Η περιοχή παραγωγής. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε 

κιλά ή γραμμάρια. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή 

συνθήκες χρήσης. 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση 

του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός 

ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις ,η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της πλαστικής σακούλας με τα μήλα ή της ετικέτας 

στο διχτάκι με τα πορτοκάλια και με αυτοκόλλητη 

ετικέτα. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται 

στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων ή των 

«καρπουζοπαλετών» θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω 

ενδείξεις: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και 

κατηγορία). 

• Ο αριθμός συσκευασιών - τεμαχίων και το καθαρό 

περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

6.1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

(Π.Ο.Π) (500 gr) 

Κιλό • H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως 

προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το 

λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην 
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Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές Μακεδονίας, 

Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου, από γάλα 

πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα, που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» 

(FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις 

παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.  

• Το τυρί φέτα θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την 

συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

• Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και 

Κανονισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται 

πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) του 

ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του 

τυριού «ΦΕΤΑ».  

• Το τυρί φέτα πρέπει να φέρει «ημερομηνία 

ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης. 

• Το τυρί φέτα δεν έχει επιδερμίδα. 

• Πρέπει να είναι ένα μαλακό τυρί που μπορεί να 

κόβεται σε φέτες. 

• Η μάζα του πρέπει να είναι καθαρή λευκή, συμπαγής 

με λίγες μηχανικές σχισμές και μπορεί να φέρει λίγες 

οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα. 

• Το τυρί φέτα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες 

ύλες. 

• Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση, που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή 

δράση μικροοργανισμών.  

• Πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και 

ευχάριστο άρωμα. 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τυριού φέτα 

πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις 

για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 

ακατάλληλων υλών. 

• Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών 

του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις 

που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των 

καταναλωτών ή στη συντήρησή του.  

• Το τυρί φέτα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από 

γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 

οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

• Το τυρί φέτα πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και 

ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%.  
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• Το γάλα, από το οποίο παράγεται το τυρί «ΦΕΤΑ», 

πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 

κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών 

παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών 

(αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια 

με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών 

και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλμη. 

• Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την 

Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές 

εντεροτοξίνες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].     

• Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε 

ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε 

εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών 

που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσης 

προδιαγραφής, το προϊόν τεμαχίζεται σε ισομεγέθη 

τεμάχια και συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο 

πλαστικό περιέκτη τύπου «τάπερ» (προσυσκευασία). 

• Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός της 

προσυσκευασίας πρέπει να καλύπτονται από άλμη. 

• Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται 

στην προσυσκευασία θα είναι 500 γραμμάρια ± 10%. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές), να μην 

παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με 

σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την 

πρώτη χρήση του. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο 

για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις 

οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση.     

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
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σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 και του άρθρου 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) 

του ΚΤΠ. 

• Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία:  

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται 

στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 

ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ). 

• Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία 

παρασκευάσθηκε τo τυρί. 

• Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

• Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον 

υφίσταται). 

• Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού.  

• Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον 

υφίσταται). 

• Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού 

(στραγγισμένου) εκφρασμένοo σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία παραγωγής. 

• Η ημερομηνία συσκευασίας. 

• Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

• Στοιχεία ελέγχου, που αναλύονται ως εξής: (α) Τα 

γράμματα ΦΕ, (β) Ο αύξοντος αριθμός του μέσου 

συσκευασίας & (γ) Η ημερομηνία παραγωγής 

• Οδηγίες συντήρησης. 

• Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία). 

• Μέγιστη υγρασία. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η 

ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση 

που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει 

ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα 

και του έτους). 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί 

της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία:  

• Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς 

συσκευασίας να υπάρχει επισήμανση με τα 

παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (Τυρί «ΦΕΤΑ» 

ΠΟΠ). 
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• Αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Στοιχεία ελέγχου, που αναλύονται ως εξής: 

• Τα γράμματα που δείχνουν την προέλευση 

• Ο αύξοντος αριθμός του μέσου συσκευασίας 

• Η ημερομηνία παραγωγής 

• Οδηγίες συντήρησης. 

• Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία). 

• Μέγιστη υγρασία. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή 

και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα 

και σε σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΡΙ- ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΠΟΠ (500 gr) 

Κιλό Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των 

απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Τυρί Γραβιέρα 

ΠΟΠ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

• Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει 

απαιτήσεις για το τυρί γραβιέρα Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) που, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, άρθρο 83, τμήμα 

Δ)  παράγεται στις περιοχές των Αγράφων, της Νάξου 

και της Κρήτης. 

• Η ονομασία γραβιέρα αναγνωρίζεται ως 

προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το 

τυρί που παράγεται παραδοσιακά στις 

προαναφερόμενες περιοχές, από γάλα πρόβειο ή 

μίγμα αυτού με γίδινο ή από γάλα αγελαδινό ή μίγμα 

αυτού με πρόβειο και γίδινο, στο οποίο όμως η 

αναλογία του πρόβειου και γίδινου δεν ξεπερνά το 

20% κατά βάρος. 

• Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή του τυριού γραβιέρα πρέπει να 

προέρχεται αποκλειστικά από τις παραπάνω 

αναφερόμενες περιοχές. 
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Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Γενικά χαρακτηριστικά 

• H γραβιέρα ΠΟΠ θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την 

συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

• Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και 

Κανονισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται 

πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ1α, 1β, 1γ) του ΚΤΠ, 

στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές της 

«Γραβιέρας ΠΟΠ».  

• Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να φέρει «ημερομηνία 

ανάλωσης έως» τουλάχιστον 6 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

• Η γραβιέρα ΠΟΠ είναι ένα σκληρό τυρί με συμπαγή 

ελαστική μάζα στην οποία υπάρχουν συνήθως 

διάσπαρτες οπές. Πρέπει να έχει λευκοκίτρινο χρώμα και 

σκληρή επιδερμίδα. 

• Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες 

ύλες. 

• Η γραβιέρα ΠΟΠ δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, 

ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

• Πρέπει να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση και πλούσιο 

άρωμα, χαρακτηριστικά του είδους. 

• Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της πρέπει να είναι άψογοι, 

χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

• Η γραβιέρα ΠΟΠ δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των 

οργανοληπτικών της χαρακτηριστικών, όπως επίσης και 

αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των 

καταναλωτών ή στη συντήρησή της.  

• Η γραβιέρα ΠΟΠ πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γεύση 

ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, 

γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

• Η μέγιστη υγρασία, η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί 

ξηρού και η μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι στο τυρί 
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γραβιέρα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) ΚΤΠ.  

• Το γάλα, από το οποίο παράγεται η γραβιέρα ΠΟΠ, πρέπει 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων 

και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), περί 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν. 396/2005) καθώς και 

επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 

παρόμοια με τις διοξίνες PCBs - Καν. 1881/2006).  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και 

αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί. 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

• Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά 

κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., 

L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες, E. 

coli,  Σταφυλόκοκκους θετικούς στην πηκτάση 

[Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].   

Συσκευασία 

• Μετά τη τρίμηνη ωρίμανση του τυριού γραβιέρα ΠΟΠ σε 

ειδικούς θαλάμους σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1 της 

παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν συσκευάζεται σε 

διαφανή πλαστική σακούλα που συρρικνώνεται με κενό 

αέρος και συχνά αναφέρεται ως συσκευασία vacuum 

(προσυσκευασία). 

• Το καθαρό βάρος του τυριού γραβιέρα ΠΟΠ που περιέχεται 

στην προσυσκευασία θα είναι μεταξύ 400 και 600 gr. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής 

(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 

σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και 

αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα 

με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ.  

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 

σκισίματα και οπές) και να είναι εφοδιασμένη με 

σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την 

πρώτη χρήση του. 
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• Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε 

κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 

συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση.    

Επισημάνσεις 

• Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 

επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του 

άρθρου 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

• Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 

πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 

ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

• «ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» - Προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

• Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάστηκε το 

τυρί. 

• Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

• Το καθαρό βάρος του περιεχομένου εκφρασμένο σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ‘‘Ανάλωση έως 

(Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα 

γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 

υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 

προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 

 

• Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων να υπάρχει 

επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία: 

• Η επωνυμία του αναδόχου. 

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος: (ΓΡΑΒΙΕΡΑ - 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ- ΠΟΠ). 

• Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 

• Ο αριθμός της σύμβασης 

• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

• Οι συσκευασίες της γραβιέρας ΠΟΠ πρέπει να 
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φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους σε 

θερμοκρασίες ≤ 4 οC. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να 

είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, για 

καταγραφή της θερμοκρασίας.  

• Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να 

διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- Κατάθεση προσφορών & Προέλευση των προσφερομένων  αγαθών 

 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής 

προέλευσης. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα 

προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 

εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού 

προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. 

3. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των 

υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών . 

4. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 

εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και 

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία 

θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

 

Παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών 

 

1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια κάθε φορά επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

1. Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη, δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και 

αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα 

αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της  Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου , 

κριθεί ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, οπότε 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του . 

2. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με άλλα που να 

πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στη περίπτωση δ' της παραγράφου 
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2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε 

δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση προϊόντων. 

Αναλυτικά : 

• Η μεταφορά των ειδών γίνεται στους χώρους που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Γ με καθαρά και 

απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε 

ειδικά διαμορφωμένα όργανα ψυγεία. 

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ. 

• Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για 

τρόφιμα. 

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους 

ζητηθεί. 

• Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις 

ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

• Η Επιτροπή Παραλαβής έχει ως αντικείμενο: 

1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο 

προμηθευτής. 

2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 

3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους τροφίμων. 

4. Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 

5. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 

απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη περίπτωση η ΠΒΑ 

έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το αν 

τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά 

μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. 

• Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον συγκεκριμένο 

είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΠΒΑ (τουλάχιστον πέντε 

εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει ευθύνη. 

• Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε ο κάθε φορέας έχει το δικαίωμα να το 

αγοράζει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

• Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται «δελτία αποστολής» ανά ομάδα ειδών, καθώς και τα αντίστοιχα τιμολόγια, 

με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου. (τιμές μονάδος ή ποσοστό 

έκπτωσης).

 

Μυτιλήνη 20/3/2018 

Συντάχθηκε 

Η Υπάλληλος Γρ. Προμηθειών 

 

 

 

Ελέχθηκε 

Η Προϊσταμένη του τμήματος 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

── 

(I) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Βρεφική Τροφή (300 ή 350 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15884000-8 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος 21 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος:  31 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία:  30 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 8 Τεµάχια 

� Σύνολο:  90 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

        Συνολικός Προϋπολογισµός: 448,50 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 
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εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

ΚΡΕΜΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

Βρεφική Τροφή 

(300 ή 350 gr) 

ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

21 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
31 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
30 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

8 

Συνολική Ποσότητα  90 

 

 
 
 
(II) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ Βρεφική Τροφή (300 ή 350 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV :15612220-9 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος 21 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος:  31 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία:  30 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 8 Τεµάχια 

� Σύνολο:  90 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

        Συνολικός Προϋπολογισµός: 396,63  €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΚΡΕΜΑ 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 

Βρεφική Τροφή 

(300 ή 350 gr) 

ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

21 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
31 
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Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
30 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

8 

Συνολική Ποσότητα  90 

 
 
 
 
 
(III) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ - 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV :15511700-0  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος 21 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος:  31 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία:  30 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 8 Τεµάχια 

        Σύνολο:  90 Τεµάχια 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 1722,80 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 

2
ΗΣ

 ΗΛΙΚΙΑΣ 

Βρεφική Τροφή 

(800 gr) 

ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

21 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
31 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
30 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

8 

Συνολική Ποσότητα  90 

 

 

 

(IV) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) (1,3– 2 k) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV: 15112130-6 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος 1380 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 2100 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 2010 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 510  

        Σύνολο:  6000  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 17.628,00 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

(1,2-2κ) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Λήµνος 1 
� 4ο χιλιόµετρο Μύρινας 

Αεροδροµίου  Μύρινα 
1380 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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Σάµος 2 
�  Βαρέλλα Σάµου 83100 - 

Σάµος 
2100 

Ικαρία 3 

� Γλαρέδο Ικαρίας – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - 

Ικαρία 

2010 

Φούρνοι 4 

� ∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

510 

Συνολική Ποσότητα  6000 

 

 

(V) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15111200-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:690 Κιλά 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 1050 Κιλά 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία:1005 Κιλά 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι:255  Κιλά 

        Σύνολο: 3000 Κιλά 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 30.171,00  €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ � Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

(1000 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Κιλά 

Λήµνος 1 
� 4ο χιλιόµετρο Μύρινας 

Αεροδροµίου  Μύρινα 
690 

Σάµος 2 
�  Βαρέλλα Σάµου 83100 - 

Σάµος 
1050 

Ικαρία 3 

� Γλαρέδο Ικαρίας – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - 

Ικαρία 

1005 

Φούρνοι 4 

� ∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

255 

Συνολική Ποσότητα  3000 

 

 

(VI) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV: 15113000-3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:690 Κιλά 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 1050 Κιλά 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία:1005 Κιλά 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 255  Κιλά 

�         Σύνολο: 3000 Κιλά 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 23.323,20 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 

ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

(1000 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Κιλά 

Λήµνος 1 
4ο χιλιόµετρο Μύρινας 

Αεροδροµίου  Μύρινα 
690 

Σάµος 2 
 Βαρέλα Σάµου 83100 - 

Σάµος 
1050 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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Ικαρία 3 
Γλαρέδο Ικαρίας – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
1005 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

255 

Συνολική Ποσότητα  3000 

 

 

 
 
 
 

 

(VII) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΦΑΣΟΛΙΑ (ΞΕΡΑ - ΜΕΤΡΙΑ) (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:03221210-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765Τεµάχια 

�         Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 13.322,70 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΦΑΣΟΛΙΑ (ΞΕΡΑ - 

ΜΕΤΡΙΑ) (500 gr) ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

(VIII) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (Εβαπορέ) 400 gr 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15511600-9  

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:  2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 9.153,00 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 

ΓΑΛΑ  Εβαπορέ 

(400 - 410 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

 
 
 
 
 

(IX) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΦΑΚΕΣ (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:03212211-2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 12.814,20 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ



125

 
 
 
 
 
 
  
Κοινωνική Σύμπραξη_ΠΒΑ_No_50                                  

 

 
 

 

  
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΦΑΚΕΣ (500 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

(X) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:03211300-6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

        Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 13.831,20 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

(500 gr) ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

Σάµος 2 ∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  3150 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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Τ.Κ. 83100 - Σάµος 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 
 

 

 

 

 

(XI) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΖΑΧΑΡΗ (1 kg) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15831200-4 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 1035 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 1575 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 1508 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 382 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 4500 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 4.185,00 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚΙΛΟ) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

1035 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
1575 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
1508 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

382 

Συνολική Ποσότητα  4500 

 

 

(XIΙ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ No 6) (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15851100-9 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός:7.729,20 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

(ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 

500 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 
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Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

 

 

(XΙII) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV: 15851100-9 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

�         Σύνολο:9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 8.644,50 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ (500 gr) ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

(XIV) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15331425-2 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:1725 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 2625 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 2512 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 638 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 7500 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός:  7.254,00 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

(500 gr) ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

1725 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
2625 
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Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
2512 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

638 

Συνολική Ποσότητα  7500 

 

 

 

 

(XV) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15861000-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:345 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 525 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 502 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 128 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 1500 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 7.998,00 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) � Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ 

ΚΑΦΕΣ (500 gr) ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

345 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
525 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
502 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

128 

Συνολική Ποσότητα  1500 

 

(XVΙ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 ΚΙΛΟ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV: 15612130-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 
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� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός:  7.220,70 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

(1 ΚΙΛΟ) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 ∆ηµαρχείο Φούρνων 765 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

(XVΙΙ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- ΒΕΡΙΚΟΚΟ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15321700-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος:2070 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 3150 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 3015 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 765 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 9000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός:  13.503,60 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 
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παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ- 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ  

(1 ΛΙΤΡΟΥ) 

ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

2070 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
3150 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
3015 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

765 

Συνολική Ποσότητα  9000 

 

 

(XVIII) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (375 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15613311-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 460 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 700 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 670 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 170 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 2000 Τεµάχια 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός:6.646,40  €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

(375 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

460 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
700 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
670 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

170 
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Συνολική Ποσότητα  2000 

 

(XIX) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ Ή ΠΕΥΚΟΥ (400-500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15831600-8 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 690 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 1050 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 1004 Τεµάχια 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 256 Τεµάχια 

�         Σύνολο: 3000 Τεµάχια 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός: 16.182,00 €  

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
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ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ 

Ή ΠΕΥΚΟΥ  

(500 gr) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια 

Λήµνος 1 

Χριστοδουλίδειο Πάρκο, 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας –

Τ.Κ. 81400 - Μύρινα 

690 

Σάµος 2 
∆ερβενακίων & Α. Αλέξη,  

Τ.Κ. 83100 - Σάµος 
1050 

Ικαρία 3 
Παλαιό ∆ηµαρχείο – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
1004 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

256 

Συνολική Ποσότητα  3000 

 

 

 

(XX) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΗΛΑ- ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  ( 1 ΚΙΛΟ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:03222321-9, 03222220-1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 2760 Κιλά/ Είδος 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 4200 Κιλά/ Είδος 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 4020 Κιλά/ Είδος 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 1020 Κιλά/ Είδος 

�         Σύνολο: 12000 Κιλά/ Είδος 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός Μήλα: 8.000,40 €  

� Συνολικός Προϋπολογισµός Πορτοκάλια: 4.746,00 € 

ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ
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ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΜΗΛΑ- 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ( 1 

ΚΙΛΟ) 
ΣΗΜΕΙΟ  

Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Κιλά 

Λήµνος 1 
4ο χιλιόµετρο Μύρινας 

Αεροδροµίου  Μύρινα 
2760 

Σάµος 2 
 Βαρέλα Σάµου 83100 - 

Σάµος 
4200 

Ικαρία 3 
Γλαρέδο Ικαρίας – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
4020 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

1020 

Συνολική Ποσότητα  12000 
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(XXΙ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. (500 gr) 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π. (500 gr) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 
CPV:15542300-2, 15540000-5 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

� ΣΗΜΕΙΟ No_1 Λήµνος: 1380 Τεµάχια/ Είδος 

� ΣΗΜΕΙΟ No_2 Σάµος: 2100 Τεµάχια/ Είδος 

� ΣΗΜΕΙΟ No_3 Ικαρία: 2010 Τεµάχια/ Είδος 

� ΣΗΜΕΙΟ No_4 Φούρνοι: 510 Τεµάχια/ Είδος 

�         Σύνολο: 6000 Τεµάχια/ Είδος 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

� Συνολικός Προϋπολογισµός Τυρί Φέτα Π.Ο.Π.: 

23.323,00 € 

� Συνολικός Προϋπολογισµός Γραβιέρα Π.Ο.Π.: 

30.171,00 € 

ΦΠΑ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π∆Ε / ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2018 – ΣΑΕ 093/8 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Εντός των  αποθηκών του Πίνακα 1 στα αντίστοιχα σηµεία 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

� Εισφορά Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 % 

� Εισφορά 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου 

� Εισφορά Α.Ε.Π.Π.: 0,06 % 

� Στις  παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται: Τέλος 

Χαρτοσήµου: 3% και η επ' αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% 

εισφορά 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 

παρακράτηση φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

Π.Ο.Π. (500 gr) 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π. 

(500 gr) 

ΣΗΜΕΙΟ  
Α/Α Σηµείου 

Παράδοσης 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τεµάχια/ Είδος 

Λήµνος 1 
4

ο
 χιλιόµετρο Μύρινας 

Αεροδροµίου  Μύρινα 
1380 

Σάµος 2 
 Βαρέλα Σάµου 83100 - 

Σάµος 
2100 

Ικαρία 3 
Γλαρέδο Ικαρίας – Άγιος 

Κήρυκος Τ.Κ. 83300 - Ικαρία 
2010 

Φούρνοι 4 

∆ηµαρχείο Φούρνων 

Κορσεών – Τ.Κ. 83400 - 

Φούρνοι 

510 

Συνολική Ποσότητα  6000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

                                                              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ομάδα 1: Βρεφικές Τροφές 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 

όπως αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

1.1 ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

Βρεφική Τροφή (300 ή 

350 gr)  

   

1.2 ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 

Βρεφική Τροφή (300 ή 

350 gr) 

   

1.3 ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ - 2ης 

Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) 

   

                                                                                                          

Ο προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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Ομάδα 2: Πουλερικά 

 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 

όπως αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

2.1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

(ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) (1,3– 2 

kg) 

   

 

Ο προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

Ομάδα 3: Κρέας 

 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 

όπως αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

3.1 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 

   

3.2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (ΑΝΕΥ 

ΟΣΤΩΝ) (1000 gr) 

   

 

 

 

Ο προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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Ομάδα 4: Είδη Παντοπωλείου  

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 

όπως αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

4.1 
ΦΑΣΟΛΙΑ (ΞΕΡΑ - ΜΕΤΡΙΑ) 

(500 gr) 

   

4.2 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(Εβαπορέ) (400-410 gr) 

 

   

4.3 

ΦΑΚΕΣ (500 gr) 

   

4.4 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (500 gr) 

   

4.5 

ΖΑΧΑΡΗ (1 k) 

   

4.6 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ No 6) 

(500 gr) 

   

4.7 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 gr) 

   

4.8 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (500 gr) 

   

4.9 
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 

(500gr) 

   

4.10 
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ( 1 ΚΙΛΟ) 

   

4.11 ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ- 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- ΒΕΡΙΚΟΚΟ ( 1 

ΛΙΤΡΟΥ) 

   

4.12 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ( 375 gr) 

   

4.13 
ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ Ή 

ΠΕΥΚΟΥ (500 gr) 
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Ο προσφέρων 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

Ομάδα 5: Είδη Οπωροπωλείου 

 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 

όπως αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

5.1 ΜΗΛΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι)     

(σε συσκευασία 1 κιλού) 

 

   

5.2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι)                 

(σε συσκευασία 1 κιλού) 

 

   

 

 

                                                                                        

 

 

 Ο προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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Ομάδα 6: Είδη Τυροκομικών 

 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 

όπως αναφέρεται 

επί της 

συσκευασίας 

6.1 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ( Σε 

συσκευασία 500 gr) 

   

6.2 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π. ( Σε 

συσκευασία 500 gr) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., οδός 

……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

 

 

  

α/α Είδος     

 Ομάδα 2  Πουλερικά Τιμή αναφοράς χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσοστό έκπτωσης Προσφερόμενη Τιμή 

σε Ευρώ μετά την 

έκπτωση 

2.1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)  6000 κιλά            

(Συσκευασία 1,3– 2 kg) Τιμή κιλού 

2,6   

  

 

 

 

 

 

 

  

α/α Είδος    

 Ομάδα 3 Κρέας Τιμή αναφοράς χωρίς 

ΦΠΑ 

Ποσοστό έκπτωσης Προσφερόμενη Τιμή 

σε Ευρώ μετά την 

έκπτωση 

3.1 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ( 3000 κιλά 

σε συσκευασία 1000 gr) 

8,9   

3.2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (3000 

κιλά σε συσκευασία 1000 gr) 

6,88   

     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

…………… 
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α/α Είδος    

 Ομάδα 5 Είδη Οπωροπωλείου Τιμή αναφοράς  

(κιλού)χωρίς ΦΠΑ 

Ποσοστό έκπτωσης Προσφερόμενη Τιμή 

σε Ευρώ  μετά την 

έκπτωση 

5.1 ΜΗΛΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι) ( 6000 κιλά σε 

συσκευασία 1 κιλού)  

1,18   

5.2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι) ( 6000 

κιλά ,σε συσκευασία 1 Κιλού)  

0,7   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ…………………………… 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ                    

(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., οδός 

……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότητα  Προσφερόμενη 

Τιμή μονάδος  

χωρίς φπα 

Δαπάνη  

1.1 
ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Βρεφική Τροφή (300 ή 

350 gr) CPV:15884000-8 

Τεμάχιο 90   

1.2 

ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ Βρεφική Τροφή (300 ή 

350 gr) 

CPV :15612220-9 

Τεμάχιο 90   

1.3 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ - 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 

gr) 

CPV :15511700-0 

Τεμάχιο 90   

 
   Συνολικό  Τιμή ομάδας χωρίς 

ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

 

                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ…………………………… 

                                                                                                                               (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ                                                  

(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)   

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., ……………………………., 

αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

Ομάδα 4: Είδη Παντοπωλείου     

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότητα  

Προσφερόμενη 

Τιμή μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 

Δαπάνη 

4.1 ΦΑΣΟΛΙΑ (ΞΕΡΑ - ΜΕΤΡΙΑ) (500 

gr)     CPV:03221210-1 

Τεμάχιο 9000   

4.2 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(Εβαπορέ) (400-410 gr)  

CPV:15511600-9 

Τεμάχιο 9000   

4.3 ΦΑΚΕΣ (500 gr) 

CPV:03212211-2 

Τεμάχιο 9000   

4.4 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (500 gr) 

CPV:03211300-6 

Τεμάχιο 9000   

4.5 ΖΑΧΑΡΗ (1 Κg) 

CPV:15831200-4 

Τεμάχιο 4500   

4.6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ No 6) (500 

gr) 

CPV:15851100-9 

Τεμάχιο 9000   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 gr) 4.7 

CPV: 15851100-9 

Τεμάχιο 9000   

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ (500 gr) 4.8 

CPV:15331425-2 

Τεμάχιο 7500   

4.9  

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ (500 gr) 

CPV: 15861000-1 

Τεμάχιο 1500   

4.10 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (1 

ΚΙΛΟ)CPV: 15612130-1 

Τεμάχιο 9000   

4.11 ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-

ΒΕΡΙΚΟΚΟ (1 ΛΙΤΡΟΥ) 

CPV: 15321700-1 

Τεμάχιο 9000   

4.12 ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (375 

gr)CPV: 15613311-1 

Τεμάχιο 2000   

4.13 ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ή ΠΕΥΚΟΥ 

(500 gr) 

CPV: 15831600-8 

Τεμάχιο 3000   
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  Συνολική τιμή ομάδας χωρίς  ΦΠΑ  

                                                                                                                 

                                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

 

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ…………………………… 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ                    
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(ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., οδός 

……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

 

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ…………………………… 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον. 

Μέτρ. 

Ποσότητα  Προσφερόμενη 

Τιμή μονάδος 

(Κιλού)  χωρίς 

φπα 

Δαπάνη  

6.1 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. ( Συσκευασία 500 gr) 

Κιλό 3000   

6.2 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ Π.Ο.Π. (  Συσκευασία 500 gr) 

Κιλό 3000   

 
   Συνολικό  Τιμή ομάδας χωρίς 

ΦΠΑ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

 

-  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  

............................................ υπέρ της εταιρείας .......................................... 

Δ/νση ..................................................................................... δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου για την προμήθεια 

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

σύμφωνα με την αριθ. .......................... Διακήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                                                              Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

                 ΕΥΡΩ…………………………………….  

ΠΡΟΣ: 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… 

(και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας …………………………………………………………………..Διεύθυνση 

……………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 

………………………………σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. ......... Διακήρυξη) προς 

κάλυψη αναγκών του ………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 

αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής. 

  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε καθίσταται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                      ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ               

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: .... 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ….ΕΥΡΩ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ....... 

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ:...... 

                                                                

Στη Μυτιλήνη σήμερα……………………… στο κατάστημα της Π.Ε. Λέσβου, διεύθυνση Κουντουριώτη 1, αφενός η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  νομίμως εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα 

Δ. Καλογήρου, που θα καλείται εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία 

«………………………………………» η οποία  εδρεύει  στη…………………., Τ.Κ……………….., τηλ……………., fax………………….., με 

Α.Φ.Μ.  ………………………..………. και Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………………., 

με Α.Δ.Τ……………….., βάσει του υπ' αριθ.… ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε 

σώμα……………………), συμφώνησαν και συναποδέχονται τα εξής: 

Με βάση την Δ/ξη ……………….. (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως 

διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) διενεργήθηκε την …………… ανοικτός 

διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά είτε βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της κάθε ομάδας (για τις Ομάδες 1, 4 και 6) 

είτε  βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών της αντίστοιχης ομάδας (Ομάδες 2, 3 και 5) την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών που εκδίδει η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την προμήθεια ………………………………………………, προϋπολογισθείσης δαπάνης 

……………….. € για την κάλυψη των αναγκών του ……………………. 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθ. ……………………. 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και με την υπ' αριθ. …………………………. 

Οριστική Ανακοίνωση Κατακύρωσης (συμπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο 

όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «……………………………………….» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του 

συνολικού ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και 

ποσοστού ….% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 

Ύστερα από αυτά, ο κος/κα ………………………………….., με την παραπάνω ιδιότητα του/της αναθέτει στην ανωτέρω 

εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω 

όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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                                                                                                ΑΡΘΡΟ 1ο 

                                                                    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι η προμήθεια, ……………………………………………………………………………………., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 

τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας. 

             ΑΡΘΡΟ 2ο 

              ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται ορίζονται ως κατωτέρω: 

 

Υπηρεσία        που 

ενδιαφέρεται 

Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδος 

(σε €) 

με      κρατήσεις 

χωρίς Φ.Π.Α. 

     

 

Αξία …………… € 

Πλέον ΦΠΑ € 

Γενικό Σύνολο: € 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της 

προμηθεύτριας στον χώρο φύλαξης του φορέα,  στα σημεία παράδοσης όπως προσδιορίζονται στους πίνακες  

1, του παραρτήματος Γ (αναγράφεται η δ/νση), και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα 

έξοδα μεταφοράς του. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη, ………………………………………με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, η οποία 

καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/ξης ………………, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο 

διαγωνισμός, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:  

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών  θα γίνει σε 15  ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, 

στον τόπους παράδοσης  του παραρτήματος Γ της παρούσης (αναγράφεται η Δ/νση) και όχι πέραν τις 31 

Δεκεμβρίου 2018. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση δύναται να 
παραταθεί ισόχρονα. 

 
Το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ειδών όλων των ομάδων, μπορεί να γίνει σε έως τρεις τμηματικές δόσεις 

ανά τόπο παράδοσης, θα πρέπει δε  να έχει παραδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός εάν ο χρόνος αυτός 

παραταθεί μετά από σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής  του  Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ). 

   

Οι ακριβείς ημερομηνίες τυχόν Τμηματικών Παραδόσεων θα κοινοποιούνται έγκαιρα εγγράφως ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Ανάδοχο. 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός των κατά  τόπους αποθηκών. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ:  

Αρμόδιες  θα είναι οι Επιτροπές Παραλαβής που ορίζονται με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή στον προμηθευτή στο 100 % της αξίας του υπό προμήθεια είδους μετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή, θα γίνει μέσω των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών του  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.   

Ως τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η προμήθεια αφορά το έργο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ – 

Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΣΑΕ 093/8, με κωδικό 2016ΣΕ09380009.3 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών. Επιπλέον βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ρυθμίζονται 

θέματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησής της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. 
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γ) Κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία 

υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, ανεξαρτήτως ποσού και πηγή 

προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Διευκρινίζεται ότι: 

1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την 

προμηθεύτρια στην αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία 

οφειλής της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατευθείαν 

στο Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7. 

2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24 του Ν. 

2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22.3.94). 

3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συμβατική αξία, βαρύνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ΄αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή εκ ποσού ……………. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

…………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης. 

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την 

πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 Ν.4412/16).  

Η απόφαση της διοίκησης με την οποίαν συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση της σύμβασης ανατίθεται  στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.      

     

Άρθρο 9ο   
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες 

κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10
ο
 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της με αρ. 

…/2018 Διακήρυξης, των παραρτημάτων αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τους όρους της 

προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης 

υπερισχύει ο Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες 

με τον Ν 4412/2016. 

 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 

πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης 

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, συμπληρώθηκε στα κενά της και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε 

υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον 

αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του N.4412/2016, όπως ισχύει, των  

οποίων η προμηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτές ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 

Δ/ξης με αριθ. …………. και την τεχνική και οικονομική προσφορά της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   

   

   

   

   

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ    
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