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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   Κέρκυρα, 14/06/2018 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ   Αριθμ. : οικ. 52954/20971 
 
Τ.Δ/νση:  Σπ. Σαμάρα 13 
ΤΚ:          49100 Κέρκυρα 
Πληρ.:     Σ. Γούστης  
Τηλ.:        26613-62128 
FAX:          
Ε-mail:     goustis@pin.gov.gr 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΤΕΥΣΗΣ 

(άρθρο 32 παρ. 2 περ. α'  Ν. 4412) ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ  

«ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)»  

ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) 

στο πλαίσιο της Πράξης: 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 952.072,58 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 

 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 
 
 

 

 

Κέρκυρα Μάϊος 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΤΥΠΟ 
ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 

ΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
 

  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Αναθέτουσα Αρχή 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα ΤΚ 49100 

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στην 
ΕΕ της ΕΕ 

12/06/2018 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη 
Διαδικτυακή Πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ 

18/06/2018 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ 

Δημοσίων Συμβάσεων: 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο 
Τύπο: 

20/06/2018 

Τρόπος υποβολής προσφορών - 

Αποσφράγιση 

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

(εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή το σύστημα) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.08.2016), στο Ν. 

4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

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

Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά κατά τις 
διατάξεις των Ν. 4412/2016 και 4155/2013 (κατά το μέρος 

που δεν αντιβαίνει στον Ν.4412/2016). 

Τόπος υποβολής προσφορών 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής 
Προσφορών: 

18/07/2018 και ώρα 23:00 

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

Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας  

CPV Βλέπε συνημμένο Παράρτημα Πινάκων 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 
Εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εβδομήντα δύο  ευρώ  και πενήντα 
οκτώ λεπτά (952.072,58 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Αναλυτικός προυπολογισμός ανά ομάδα : 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ =133.454,58€ 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΡΟΦΙΜΑ =818.618,00€  
 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι 31-12-2018, με 
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του φυσικού 
αντικείμενου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000144 

ΣΑΕ που βαρύνει η δαπάνη: ΣΑΕ 093/8 

Κ.Ε.  2016ΣΕ09380054  

Χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) / ΤΕΒΑ 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κ.Σ. «Ιόνια Συμμαχία κατά της Φτώχειας» και 
Δικαιούχος της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000144  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1- Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε ευρώ, Ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια, με αγορά των ειδών και 
αγαθών όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2- Τα Είδη και Αγαθά αντιστοιχούν στα Υποέργα 3 και 4 της παραπάνω Πράξης του ΕΠ ΕΒΥΣ. 

3- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία  
ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (Ανοικτή διαδικασία και άρθρο 27 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ημερομηνιών που προκύπτουν από δημοσίευση της παρούσας σε άλλα μέσα, λαμβάνεται υπόψη 
μόνο η μηνμονευόμενη ανωτέρω ημερομηνία.  

 

1. Η παρούσα προμήθεια διενεργείται ως ακολούθως:  

1. σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 1 του Νόμου 4412/2016 (Αντικείμενο - Πεδίο 
Εφαρμογής). 

2. σύμφωνα με την παραγράφο 6 του Άρθρου 1 του Νόμου 4412/2016, κατά την οποία για την εκτέλεση 
συμβάσεων προμήθειας αγαθών της παρούσας εφαρμόζονται ειδικότερα τα άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Εκτέλεση 
Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών) του Βιβλίου I (Οδηγία 2014/24/ΕΕ), ανοιχτές διαδικασίες άνω των ορίων, 
άρθρα 2 έως 221) και, ειδικότερα τα άρθρα: 

 206 Χρόνος παράδοσης υλικών, 

 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, 

 208 Παραλαβή υλικών, 

 209 Χρόνος παραλαβής υλικών, 

 214 Δείγματα - Δειγματοληψία -Εργαστηριακές εξετάσεις και, 

 213 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση. 

3. κατά τις προβλεπόμενες κοινές διαταξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών (άρθρα  200-205, Τμήμα Ι), και, ειδικότερα τα άρθρα: 

 200 Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

 201 Προηγούμενη γνώμη γιο την τροποποίηση σύμβασης 

 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

 203 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

 204 Ανωτέρα Βία  

 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 206 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

4. σύμφωνα  με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), σε συνέχεια του σχετικού άγονου διεθνούς διαγωνισμού, 

5. σύμφωνα  με τα άρθρα 3 έως 106 και όσον ειδικότερα αφορά στους κανόνες και τις διαδικασίες 
προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων προμηθειών άνω των ορίων, όπου αυτές αναφέρονται ρητά σε 
προμήθειες και δεν αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων ή μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

6. σύμφωνα με τα άρθρα 129 έως 133 του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (Κανόνες Εκτέλεσης) τα οποία αφορούν 
στην Εκτέλεση της Σύμβασης, (ήτοι αντίστοιχα: Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία, Όροι Εκτέλεσης 
της Σύμβασης,  Υπεργολαβία, Τροποποίηση Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους και, Δικαίωμα μονομερούς 
λύσης σύμβασης). 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ………… 

4 
 

7. σύμφωνα με τα άρθρα άρθρα 345 έως 374) του Βιβλίου IV (έννομη προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων). 

8. συμπληρωματικά και κατά περίπτωση, με επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορούν στο 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού άνω των προβλεπομένων ορίων. 

 
Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του Ν. 4412/2016, επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας Δημόσιας 
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 

Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ,ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2014 (Α' 180) και του Σώματος 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον 
πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά το ειδιότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αντικατάσταση της παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α' 147) με το άρθρο 34 
του ν. 4456/2017 (Α' 24) "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".  

2. Λαμβάνονται  επίσης υπόψη: 
 

1. Οι ακόλουθες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν, συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τον Ν. 4412/2016 και δεν 
αντιβαίνουν προς αυτόν: 

1.1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10), 

1.2. Το ΠΔ 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», 
1.3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων». 
1.4. Του άρθρου 84 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις». 
1.5. Του N.3310/05 (ΦΕΚ30/Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/05 
(ΦΕΚ279/Α) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

1.6. Το 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».  

1.7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των   κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4057/ΦΕΚ54Α/2012. 

1.8. Του Ν.3871/10(ΦΕΚ141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη». 
1.9. Του Ν.3886/10(ΦΕΚ173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Δεκεμβρίου 2007 

(L335)   και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 
335)». 

1.10. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….. και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.11. Της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011(ΦΕΚ166/Α) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση, των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις α4μοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. 

1.12. Το Ν.4038/2012(ΦΕΚ14/Α) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013». 

1.13. Του 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 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές. 

1.14. Το Ν. 4153/13 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων   4046/12, 4093/12  και 
4127/13» 

1.15. Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»   
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4β του άρθρου 9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 
υπόδικων……. και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα. 
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1.16. Των άρθρων 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». 

1.17. Του Ν.4281/14(ΦΕΚ160Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

1.17. Του άρθρου 37  Ν.4320(ΦΕΚ29/Α/19-3-2015) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων όπως 
τροποποιήθηκε, ισχύει και εφαρμόζεται.  

1.18. Του ΠΔ113/10(ΦΕΚ221/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες». 
1.19. Του Π.Δ. 116/2014(ΦΕΚΑ’ 185/3-9-14) «Οργανισμός του Υπουργείου  Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας. 
1.20. Του Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας  

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
1.21. Του Π.Δ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
2.    Οι ακόλουθες αποφάσεις : 
2.1. Την με αριθ.1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005(ΦΕΚ1590/Β) «Απόφαση του Υφυπουργού  Οικονομίας & 

Οικονομικών περί  «Καθορισμού των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 
2.2.  Την με αριθ.20977/23.08.2007(ΦΕΚ1673/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005».  
2.3.  Την με ΑΠ Π1/2390/16-10-2013(ΑΔΑ ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

με θέμα «Τεχνικές Λεπτομέρειες και λειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

2.4. Την με 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.).    

 
 
3. Τα ακόλουθα έγγραφα  : 
 
3.1. Το με Αρ. Πρωτ. Α.Π.: ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/95/03-02-2017 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής ΤΕΒΑ σχετικά με τη 

διατύπωση σύμφωνης  γνώμης  για την παρούσα Διακήρυξη.  
3.2 Τον Κανονισμό (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.  

3.3 To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα, το οποίο εγκρίθηκε με την Εκτελεστική απόφαση 
(ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014. 

3.4 Την αριθμ. Δ23/οικ 23761/1507/27-5-2015 απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD» 

3.5 Την υπ.αριθμ. ΚΥΑ Δ/23/οικ.45101/12-10-2015 (ΦΕΚ 2205 Β/2015) «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» 

3.6 Την με 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». 

3.7 Tην υπ. αριθμ. 1121/25-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 
2016 - Κ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 5000144, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ». 

3.8 Tην υπ. αριθμ. Αρ. Πρωτ.: Δ23/οικ./46856/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση σχετικά 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 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"» 

3.9 Το με Αρ. Πρωτ.  65792/17-6-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής  Δ/νσης της Γ.Γ.Ε. με θέμα   «Θεώρηση 
Τεχνικών   Προδιαγραφών  για την προμήθεια  ειδών βασικής υλικής συνδρομής» 

3.10 Την υπ’ αρ. 314-17/16-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΤ97ΛΕ-ΝΥΩ) περί «Έγκρισης διάθεσης πίστωσης και έγκριση της 
δαπάνης διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών για «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ 
ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)»ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής έτους 
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2016 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- προϋπολογιζόμενης αξίας εννιακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων και 
εβδομήντα δύο κόμμα πενήντα οκτώ ευρώ (952.072,58 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έγκριση όρων». 

3.11 Την με αρ. Πρωτ. Οικ45952/18761/06-06-2016 (ΑΔΑΜ 17PROC006295234 2017-06-08) Διακήρυξη με θέμα: 
"Τρόφιμα και Βασική Υλική Συνδρομή ΤΕΒΑ)" του Επιχ. Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), 

3.12 Τη δημοσίευση της ως άνω διακήρυξης ως εξής: περίληψη της Διακήρυξης (αρ. πρωτ οικ.45952/18761) 
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ την 12-06-2017, ενώ δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: ΤΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ* και 
ΉΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ1 (ημερ. Δημ. 08-06-2017). Περαιτέρω, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις 08-06-2017 καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
Κέρκυρας, επίσης στις 08-06-2017, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.Rr του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 12-06-2017. 

3.13 Την υπ' αρ. 33/29-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΨ37ΛΕ-46Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων όπου αποφασίστηκε ομόφωνα: α) η έγκριση των υπ' αρ. 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ως συντάχθηκαν, β) η απόρριψη της μοναδικής κατατεθείσας προσφοράς του συμμετέχοντα 
ΑΦΟΙ ΦΟΥΦΑ ΑΕ επειδή δεν ήταν σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω διακήρυξης, γ) η 
κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και δ) η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4412/2016. η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα 
ξεκινήσει μετά από διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΑΔΗΣΥ. 

3.14 Το γεγονός ότι στο πλαίσιο του ελεγχόμενου διαγωνισμού της υπ' αρ. Πρωτ. Οικ45952/18761/06-06-2017 
διακήρυξης, δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις, διοικητικές προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά του 
διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης. 

3.15 Το υπ' αρ. Πρωτ. 791472/32698/19-09-2017 έγγραφο - αίτημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα 
συνημμένα σε αυτό έγγραφα, ως συμπληρώθηκε με το από 01-11-2017 e-mail (αρ. Πρωτ. Εισερχ. 6502), 
υπέβαλε στην ΕΑΔΗΣΥ σχέδιο απόφασης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με ίδιους όρους με την  
υπ' αρ. Οικ45952/18761/16-06-2017 σχετικής Διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, 

3.16 Την με αριθμό 116/9-11-2017 παροχή Σύμφωνης Γνώμης από την ΕΑΔΗΣΥ για την προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α' του ν. 
4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), για την ανάθεση 
σύμβασης προμήθειας τροφίμων με τίτλο: "Τρόφιμα και Βασική Υλική Συνδρομή (ΤΕΒΑ)" για τις ανάγκες της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προϋπολογισμού 817.599,22 € πλέον ΦΠΑ, σε συνέχεια άγονου διεθνούς 
διαγωνισμού. 

3.17 Την υπ’ αρ. 314-17/16-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΠΤ97ΛΕ-ΝΥΩ)  περί «Έγκρισης διάθεσης πίστωσης και έγκριση της 
δαπάνης διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης 
και με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής για την ανάδειξη 
προμηθευτών για «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)»ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ) όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- προϋπολογιζόμενης αξίας εννιακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων και εβδομήντα δύο κόμμα πενήντα οκτώ ευρώ (952.072,58 €) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και έγκριση όρων», 

3.18 Το με Αρ. Πρωτ.  65792/17-6-2015 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής  Δ/νσης της Γ.Γ.Ε. με θέμα   «Θεώρηση 
Τεχνικών   Προδιαγραφών  για την προμήθεια  ειδών βασικής υλικής συνδρομής» 

3.19 Την απόφαση της 264-14/27-03-2018 της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (Θέμα  27) για την «Έγκριση όρων της 
διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
τιμής για την ανάδειξη προμηθευτών για «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)»του ΕΠΙΧ/ΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΕΒΥΣ)». 

3.20 Την προέγκριση της Διακήρυξης από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ (ΤΕΒΑ) από 14-5-2018, όπως 
απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στις 16-5-2018. 

 
3. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

18/06/2018 18/06/2018 
Ημέρα  : Δευτέρα 
‘Ωρα  : 23:00 

18/07/2018 
Ημέρα : Τετάρτη  
Ωρα  :23:00 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστημα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν  : 

α)    τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β)     ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)     συνεταιρισμοί 
δ)     κοινοπραξίες προμηθευτών  

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, οε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο Βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή-
ματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωοη, οι 
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που 
έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ενωσης. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες 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 TAXISNet 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 
του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα . Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της  Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ – 
Καταναλωτή 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 υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί , ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 
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σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται σε αυτήν    
και αποτελούν   αναπόσπαστο μέρος αυτής  : 

6.1.  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»……………………………...........................  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

6.2.  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»…………………………………………………………………….......   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»………………………………………………………………………………….………..   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

6.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»………………………………………………………………….………   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

6.6. «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ»……………………………..………………………………………….………..   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

6.7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»…………………………………………………..    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

6.8. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»…………………………………………….……………….......................   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

7.   Τμηματοποίηση των Προσφορών           
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παρακάτων Ομάδων (1 και 2), είτε για μία εκ 
των δύο Ομάδων (1 ή 2). Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των Υποομάδων της Ομάδας 2.  
 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(προ Φ.Π.Α.) € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(με Φ.Π.Α.) € 

ΟΜΑΔΑ 1 1.1. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

107.624,66 133.454,58 

1.2. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 22.077,88 
1.3. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 121.348,67 
1.4. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 177.069,67 
1.5. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 273.646,84 

ΟΜΑΔΑ 2 

1.6. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 115.831,50 

818.618,00€  

ΣΥΝΟΛΑ 817.599,22 952.072,58 
 
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε Ομάδα, με βάση τις οδηγίες που ακολουθούν.  
 
8.   Προθεσμίες - Διοικητικές προσφυγές.           
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμ-
μετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογηπκά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για 
την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην πορ. 7 του άρθρου 28 του Ν.4412/2016, η προθεσμία αυτή 
ανέρχεται οε τέσσερις (4) ημέρες. 
 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές εντός των 
ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται. 
 
9. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προμηθευτές (Ν.4412/2106, άρθρο 214) Τα αρμόδια 
εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου 
των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της 
ενημέρωση του προμηθευτή εκ μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων.  
 
Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας η σχετική Προσφορά δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη.  
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10. Τα έξοδα δημοσίευσης  των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. Η προκήρυξη του 
διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Καταναλωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//www.gge.gov.gr και στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  και στον τοπικό τύπο. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
ματαιώσνει τη διαδικασία σύναψης της παορύσας δημόσιας σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο 
άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
 
12. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παραγρ. 2 του Ν. 4412/2015 και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α ' του νόμου αυτού. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, καθώς και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και 
Υπηρεσίες που έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες. 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της  

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

                                            
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ 
Κωστή Παλαμά 6 – 8 - Τ.Κ.  111 41  
Τηλ. 210 - 2120700 
Πρόσωπο Επικοινωνίας : κα. Ιωάννα Παπαγιάννη  , τηλ. 210 – 2120734 

2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ι.Ν. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Α΄ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

 
‘Ορα  πίνακα  Ι & ΙΙ παρακάτω . 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ C.P.V. 

 
‘Ορα  πίνακα  Ι & ΙΙ παρακάτω . 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 

Π.Ι.Ν. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
‘Ορα  πίνακα  Ι & ΙΙ παρακάτω . 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
952.072,58 € 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε  ισχύων Φ.Π.Α 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την 31/12/2018, με δυνατότητα 
παράτασης σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικείμενου 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5000144 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός των κατά τόπους αποθηκών των Π.Ε. (οι αποθήκες θα βρίσκονται 
σε κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας) σε διεύθυνση που θα ορισθεί κατά την 
υπογραφή των συμβάσεων.  

 
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 
 

Επιβάλλονται οι εισφορές που αναφέρονται στις παραγρ. 6 και 7 του Ν. 
4412/2016  
  -  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
: 0,06 %    (αρθρ. 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) Δες άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016 
0,02% παραγρ. 6 
Στην παραπάνω κρατήση συμπεριλαμβάνεται  :  
Τέλος Χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού  υπέρ Ο.Γ.Α.  20% εισφορά. 
Κράτηση  0,06% υπέρ ΑΕΠΠ από 14/03/2017 ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 
969/Β) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Στο 100% της αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει παρακράτηση 
φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994). 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  1 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχοµένου των 20 τεµαχίων. 
1.2 Οι υπό προµήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε δύο µεγέθη: α) από 7 έως 18 
kg και β) από 11 έως 25 kg. Το σύνολο της ποσότητας, που θα προσφερθεί, πρέπει να 
επιµερίζεται στα ανωτέρω µεγέθη ως εξής: α)) από 7 έως 18 kg: 70% γ) από 11 έως 25 kg: 
30%  
1.3 Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρµα, να είναι 
απορροφητικές και να διαθέτουν σύστηµα κλεισίµατος «κριτς - κρατς». 
1.4 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων. 
1.5 Η ηµεροµηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
2. Συσκευασία  
2.1 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.  
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυµία του κατασκευαστή και του 
υπεύθυνου διανοµής, β) η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι 
παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος 
και ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και δ) η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»  
2.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση.  
3. Επισηµάνσεις  
3.1 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
4. ∆ιενεργούµενοι έλεγχοι Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων η 
Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει µακροσκοπικά τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 1.1, 
1.2,1.3, 1.5, 2 και 3.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του 
προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και 
το κόστος των τυχόν απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, 
που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην 
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές 
από τα εκ του νόµου και της διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική 
νοµοθεσία. 6. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται 
να υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές µία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία θα δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής 
στο σύνολό τους, χωρίς µεταβολή. 
5. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του εφοδίου. 6. Σχετική Νοµοθεσία  
6.1 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).  
6.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
6.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

  2  ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 60 τεµάχια.  
1.2 Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωµα.  
1.3 Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερµίδες.  
1.4 Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία.  
1.5 Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης.  
1.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων.  
2.Συσκευασία  
2.1 Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.  
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυµία του κατασκευαστή και του 
υπεύθυνου διανοµής, β) η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι 
παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος 
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ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

και ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και δ) η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»  
2.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση.  
3. Επισηµάνσεις  
3.1 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
4. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι. Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 1.1, 1.2, 2 και 3. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του 
προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και 
το κόστος των τυχόν απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, 
που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην 
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές 
από τα εκ του νόµου και της διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική 
νοµοθεσία.  
5. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές µία υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνουν 
υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής 
στο σύνολό τους χωρίς µεταβολή.  
6. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
7. Σχετική Νοµοθεσία  
7.1 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).  
7.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
7.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

  9 
 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΡΟΥΧΩΝ   

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Η σκόνη πλυσίµατος θα είναι κατάλληλη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο.  
1.2 Η σκόνη πλυσίµατος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και θα διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή 
και εθνική νοµοθεσία.  
1.3 Η σκόνη πλυσίµατος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχοµένου 16 έως 24 
µεζούρες πλύσης.  
1.4 Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30o C).  
1.5 Να καθαρίζει αποτελεσµατικά τα ρούχα και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30o C).  
1.6 Να µην αφήνει υπολείµµατα του προϊόντος στα ρούχα µετά από το ξέβγαλµα.  
1.7 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη 
από 5% αντίστοιχα.  
2. Συσκευασία  
2.1 Η σκόνη θα είναι συσκευασµένη σε σφραγισµένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η 
οποία δεν θα έχει σχισίµατα, τρύπες και διαρροή του υλικού.  
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυµία του κατασκευαστή 
και του υπεύθυνου διανοµής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα συστατικά και η 
ποσότητα του περιεχοµένου, δ) η δοσολογία, ε) ο αριθµόςτης άδειας λειτουργίας του 
κατασκευαστή και στ) η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
2.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση.  
3. Επισηµάνσεις  
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
4. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, η Επιτροπή Παραλαβής 
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, 
όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων 
του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούµενων 
εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση 
αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην περίπτωση που κατά τους 
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ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόµου και της 
διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και να 
του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.  
5. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές τους µία υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό 
τους, χωρίς µεταβολή.  
6. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
7. Σχετική Νοµοθεσία  
7.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
7.2 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)  
7.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ)αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά. 8.4 Κάθε άλλη σχετική 
διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 
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 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή 
και εθνική νοµοθεσία.  
1.2 Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες.  
1.3 Να είναι υγρό µε ευχάριστη και διακριτική οσµή.  
1.4 Να µην είναι διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).  
1.5 Η δοσολογία, για γενικό καθαρισµό (συνήθη χρήση), να µην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού.  
1.6 Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα.  
1.7 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη 
από 5% αντίστοιχα.  
1.8 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων.  
2. Συσκευασία  
2.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασµένο σε πλαστικές φιάλες µε 
καπάκι µε καθαρό περιεχόµενο από ένα (1) έως και δύο (2) λίτρα προϊόντος.  
2.2 Κάθε συσκευασία να είναικαινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να µην 
παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίµατα ή ρωγµές.  
2.3 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυµία του κατασκευαστή 
και του υπευθύνου διανοµής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) ο όγκος του 
περιεχοµένου, δ) ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή και ε) η φράση 
«∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για 
παλετοποίηση.  
4. Επισηµάνσεις Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
5. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι. Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτωνη 
Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 1.3, 2 και 3. Η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και 
των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και το κόστος των 
τυχόν απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην περίπτωση που κατά 
τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόµου και 
της διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και 
να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.  
6. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές τους µία υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής 
στο σύνολό τους, χωρίς µεταβολή.  
7. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
8. Σχετική Νοµοθεσία  
8.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
8.2 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)  
8.3. Κανονισµός (ΕΚ) Νο 648/2004 (ΕΕ L 104/8/4/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά, όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  
8.4 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

11  ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ   

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή 
και εθνική νοµοθεσία.  
1.2 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,4 lt προϊόντος.  
1.3 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συµπυκνωµένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη.  
1.4 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσµή.  
1.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη 
από 5% αντίστοιχα.  
2. Συσκευασία  
2.1 Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη µε 
καπάκι, που θα κλείνει ερµητικά και δε θα έχει σχισίµατα ή τρύπες και δε θα εµφανίζει 
διαρροές.  
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυµία του κατασκευαστή 
και του υπεύθυνου διανοµής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα συστατικά και η 
ποσότητα του περιεχοµένου, δ) η δοσολογία, ε) ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του 
κατασκευαστή και στ) η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
2.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση.  
3. Επισηµάνσεις Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
4. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι. Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, 
η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 1.2, 1.3, 1.4, 2 και 3. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του 
προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και 
το κόστος των τυχόν απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, 
που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην 
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές 
από τα εκ του νόµου και της διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική 
νοµοθεσία.  
5. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές τους µία υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό 
τους, χωρίς µεταβολή.  
6. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
7. Σχετική Νοµοθεσία  
7.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
7.2 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)  
7.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά.  
7.4. Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

  3  ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ  

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75 εώς 100 ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα 
αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο.  
1.2 Να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή.  
1.3 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες.  
1.4 Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF- .  
1.5 Να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία.  
1.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων.  
2.Συσκευασία  
2.1 Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιµοποίητο και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και 
θα περιέχεται σε κατάλληλου µεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί.  
2.2 Σε κάθε συσκευασία, και στο σωληνάριο και στο κουτί, θα αναγράφονται: α) η επωνυµία 
του κατασκευαστή, β) τα συστατικά του προϊόντος, ,γ) η περιεκτικότητα σε φθοριούχο 
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νάτριο, δ) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος και ε) η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»  
2.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση.  
3. Επισηµάνσεις Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
4. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι. Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, 
η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 1.1, 1.2, 2 και 3. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του 
προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και 
το κόστος των τυχόν απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, 
που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην 
περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές 
από τα εκ του νόµου και της διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική 
νοµοθεσία.  
5. Υποχρεώσεις Προµηθευτών  
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές 
µία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους 
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς µεταβολή.  
6. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη 
τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
7. Σχετική Νοµοθεσία  
7.1 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).  
7.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
7.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

  6  ΣΑΜΠΟΥΑΝ   

1. Γενικά Χαρακτηριστικά  
1.1 Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 250 ml έως και 400 ml προϊόντος.  
1.2 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες.  
1.3 Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά µαλλιά.  
1.4 Να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει ελεύθερα.  
1.5 Να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία.  
1.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων.  
2. Συσκευασία  
2.1 Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε 
θα πρέπει να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές.  
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: α) η επωνυµία του κατασκευαστή, β) οι οδηγίες 
χρήσης, γ) τα συστατικά του προϊόντος και δ) η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ»  
2.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση.  
3. Επισηµάνσεις  
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις:  
• Η επωνυµία του προϊόντος.  
• Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής.  
• Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
4. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
Μετά από τυχαία δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, η Επιτροπή Παραλαβής 
ελέγχει τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 1.1, 1.3, 1.4, 2 και 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των 
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγµατα που λαµβάνονται και το κόστος των τυχόν 
απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε 
άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγµάτων. Στην περίπτωση που κατά τους 
ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόµου και της 
διακήρυξης προβλεπόµενα διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και να 
του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία.  





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ………… 

16 
 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µε τις τεχνικές προσφορές µία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία θα δηλώνει ότι 
έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς 
µεταβολή. 
6. Απαράβατοι Όροι  
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται 
την απόρριψη της παραλαβής.  
7. Σχετική Νοµοθεσία  
7.1 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).  
7.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).  
7.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΡΟΦΙΜΑ 
Α/Α ΥΠΟ - 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ 
ΤΡΟΦΕΣ ΚΡΕΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩ
Ν 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

1. Ορισµός : 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. Ως «µικρό 
παιδί» ορίζεται το παιδί µεταξύ ενός και τριών ετών.  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
2.1 Το προϊόν «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 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
2.2 Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» να έχει λάβει αριθµό γνωστοποίησης βάσει 
της Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ)  
2.3. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ασφάλειας για Listeria monocytogenes και Enterobacter sakazakii όπως ορίζεται 
στον Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα. 
3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να φέρει ηµεροµηνία “ανάλωσης έως” 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
3.2 Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες των 300 
gr ±30%.  
3.3. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες.  
3.4 Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση 
ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών.  
3.5 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).  
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5.1 Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισµένους 
περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή 
µε τρόφιµα και καθαρού βάρους 300 gr ±30%.  
5.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα, φθορές και 
παραµορφώσεις), να µην εµφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα 
ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του.  
5.3 Οι συσκευασίες του προϊόντος «κρέµα δηµητριακών» θα πρέπει να 
παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
6. Επισήµανση  
6.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της 
συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι:  Ονοµασία 
τροφίµου  Κατάλογος συστατικών  Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ.ΙΙ του κα. 1169/2011.  Όνοµα ή εµπορική 
επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος.  Οδηγίες παρασκευής 
και ανασύστασης  Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική 
ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση «ανάλωση έως»(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  
Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης  Το καθαρό βάρος.  Αριθµός Γνωστοποίησης 
ΕΟΦ  ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιµοποιείται το προϊόν. Η 
ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 µηνών.  Πληροφορίες σχετικά µε 
απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόµενη ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω 
των 6 µηνών.  Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες, λιπίδια και 
υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47813.  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 «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ».  
6.2 Η επισήµανση και 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.  
6.3 Η επισήµανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν τον θηλασµό και να µη 
περιλαµβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείµενα που να εξιδανικεύει τη 
χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των 
παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής.  
6.4 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει 
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  
Το είδος του τροφίµου: «Κρέµα δηµητριακών»  Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ  Η 
φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  Ένδειξη σχετική µε την 
αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ 
∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της σύµβασης.  
7. ∆ιαδικασία συντήρησης Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να 
διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα 
πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά.  
8. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: --Τις συνθήκες 
µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. --Τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 3, τις απαιτήσεις συσκευασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και τις 
απαιτήσεις επισήµανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Οι συσκευασίες που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση 
της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω.  
9. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε όλους τους όρους 
της τεχνικής προδιαγραφής.  
• Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να εγγυάται τη διατηρησιµότητα του προϊόντος 
για χρονικό διάστηµα 12 µηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.  
10. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
11. Σχετική Νοµοθεσία  
11.1 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.  
11.2 Η Υ1/Γ.Π.47813 για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις 
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διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα 
δηµητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας.  
11.3 Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τρόφιµα τα οποία προορίζονται για βρέφη και 
µικρά παιδιά και για τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και 
ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατικού 
βάρους.  
11.4 Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιµα  
11.5 Καν. 1169/2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των 
τροφίµων.  
11.6 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
11.7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
11.8 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’.  
11.9 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 
300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

1. Ορισµός : Το «ρυζάλευρο» ή «άνθος ορύζης» 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 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. Ως «µικρό παιδί» ορίζεται 
το παιδί µεταξύ ενός και τριών ετών.  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
2.1 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 έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  
2.2 Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να έχει λάβει αριθµό γνωστοποίησης βάσει της 
Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) .  
2.3. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας 
για Listeria monocytogenes και Enterobacter sakazakii όπως ορίζεται στον Καν. 
2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα.  
3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να φέρει ηµεροµηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
3.2 Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες των 300 gr ±30%.  
3.3. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ξένες ύλες.  
3.4 Η κρέµα ρυζάλευρου δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών.  
3.5 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).  
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5.1 Η κρέµα ρυζάλευρου θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, 
που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
(ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα 
και καθαρού βάρους 300 gr ±30%.  
5.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα, φθορές και 
παραµορφώσεις), να µην εµφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα 
ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του.  
5.3 Οι συσκευασίες της κρέµας ρυζάλευρου θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
6. Επισήµανση  
6.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της 
συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι:  Ονοµασία 
τροφίµου  Κατάλογος συστατικών  Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ.ΙΙ του κα. 1169/2011.  Όνοµα ή εµπορική 
επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος.  Οδηγίες παρασκευής 
και ανασύστασης  Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική 
ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση «ανάλωση έως»(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  
Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης  Το καθαρό βάρος.  Αριθµός Γνωστοποίησης 
ΕΟΦ  ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιµοποιείται το προϊόν. 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, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47813.  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 «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ».  
6.2 Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχουν 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.  
6.3 Η επισήµανση και η παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν τον θηλασµό και να µη 
περιλαµβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείµενα που να εξιδανικεύει τη 
χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των 
παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής.  
6.4 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει 
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  Το είδος του τροφίµου: 
«Κρέµα Ρυζάλευρο»  Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ  Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι 
(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας 
παραγωγής ή συσκευασίας.  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της σύµβασης.  
7. ∆ιαδικασία συντήρησης Οι συσκευασίες µε το ρυζάλευρο θα πρέπει να 
διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα 
πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά.  
8. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
8. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: --Τις συνθήκες 
µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. --Τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 3, τις απαιτήσεις συσκευασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και τις 
απαιτήσεις επισήµανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Οι συσκευασίες που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση 
της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω.  
9. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε όλους τους όρους 
της τεχνικής προδιαγραφής.  
• Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να εγγυάται τη διατηρησιµότητα της κρέµας 
ρυζάλευρου για χρονικό διάστηµα 12 µηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.  
10. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
11. Σχετική Νοµοθεσία  
11.1 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.  
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11.2 Η Υ1/Γ.Π.47813 για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα 
δηµητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας.  
11.3 Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τρόφιµα τα οποία προορίζονται για βρέφη και 
µικρά παιδιά και για τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και 
ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατικού 
βάρους.  
11.4 Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιµα  
11.5 Καν. 1169/2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των 
τροφίµων.  
11.6 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
11.7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
11.8 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’.  
11.9 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 
ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 
ΚΙΛΑ  

1. Ορισµός «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.  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
2.1 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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
2.2 Να έχουν λάβει αριθµό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό 
Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ).  
2.3. Να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeriamonocytogenes 
και Enterobactersakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί 
µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα.  
3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Το παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, πρέπει να φέρουν «ηµεροµηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσης.  
3.2 Τα παρασκευάσµατα θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 800 gr ± 
30%.  
3.3 Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες.  
3.4 Τα παρασκευάσµατα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών.  
3.5 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).  
4. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου.  
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4.6 Το τρόφιµο πρέπει 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).  
5. Συσκευασία  
5.1 Τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας πρέπει να συσκευάζονται σε περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα, 
όπως προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και 
Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα, και καθαρού βάρους 800gr ±30%. 
5.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, σφραγισµένη και ακέραια (χωρίς 
φθορές και παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει διαρροές.  
5.3 Οι συσκευασίες των παρασκευασµάτων θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια (β’ συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
6. Επισήµανση  
6.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της 
συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι:  Ονοµασία 
τροφίµου ήτοι «παρασκεύασµα για βρέφη» ή «παρασκεύασµα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας». Εν τούτοις 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.  Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας 
προϊόντος.  Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης  Ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση «ανάλωση 
έως»(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης  Το καθαρό 
βάρος.  Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ  Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε 
πρωτεϊνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815.  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 «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην 
Υ1/Γ.Π.47815.  
6.2 Η επισήµανση και 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.  
6.3 Η επισήµανση, 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. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των 
παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής.  
6.4 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει  
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  Το είδος του τροφίµου: 
«παρασκευάσµατα για βρέφη» ή «παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας»  
Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ  Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.  Η 
φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της 
σύµβασης.  
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε 
καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να 
διατηρούνται και κατά τη µεταφορά.  
8. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
8. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: --Τις συνθήκες 
µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. --Τις ειδικές απαιτήσεις της 
παραγράφου 3, τις απαιτήσεις συσκευασίας των παραγράφων 5.2 και 5.3, και τις 
απαιτήσεις επισήµανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Οι συσκευασίες που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση 
της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω.  
9. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  
9.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε όλους τους 
όρους της τεχνικής προδιαγραφής.  
9.2 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να εγγυάται τη διατηρησιµότητα των 
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παρασκευασµάτων για χρονικό διάστηµα 12 µηνών τουλάχιστον, από την 
παραλαβή τους.  
10. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του εφοδίου.  
11. Σχετική Νοµοθεσία  
11.1 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.  
11.2 Η Υ1/Γ.Π.47815 για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ για τα παρασκευάσµατα για βρέφη και 
παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.  
11.3 Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τρόφιµα τα οποία προορίζονται για βρέφη και 
µικρά παιδιά και για τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και 
ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατικού 
βάρους.  
11.4 Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιµα 11.5 
Καν. 1169/2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των 
τροφίµων.  
11.6 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
11.7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
11.8 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’.  
11.9 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΡΟΦΗΜΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 

 

1. Ορισμός : 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).  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά  
2.1 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.  
2.2 Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει 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.  
2.3 Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 
12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του.  
3. Χαρακτηριστικά του τροφίµου  
3.1 Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι 
οµοιογενές.  
3.2 Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσµή του 
αφυδατωµένου γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.  
3.3 Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες.  
3.4 Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του 
περιεχοµένου, ιζήµατα στον πυθµένα των συσκευασιών, αποχωρισµό του λίπους ή 
ενδείξεις σήψης.  
3.5 Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών.  
4. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
4.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συµπυκνωµένου γάλακτος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση 
ακατάλληλων υλών.  
4.2 Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση.  
4.3 Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες 
προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη).  
5. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
5.1 Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 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.  
5.2 Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της 
ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών 
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ουσιών, κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και αντιµικροβιακών παραγόντων, 
βαρέα µέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, µυκοτοξίνες κ.ά.).  
6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα µικροβιολογικά κριτήρια 
ασφάλειας σχετικά µε την L.monocytogenes (Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005).  
7. Συσκευασία  
7.1 Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά 
δοχεία µε καθαρό περιεχοµένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 
νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική.  
7.2 Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι 
πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισµα, κατάλληλο για επαφή µε 
τρόφιµα και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική.  
7.3 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα εύκολου ανοίγµατος.  
7.4 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα και 
παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει διαρροές.  
7.5 Οι συσκευασίες του συµπυκνωµένου γάλακτος θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
8. Επισηµάνσεις Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των 
προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011.  
8.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:  
«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».  Σήµανση αναγνώρισης του 
παραγωγού. Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού.  Η καθαρή ποσότητα του 
τροφίµου εκφραζόµενη σε ml.  Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. Τυχόν 
ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.  Οδηγίες συντήρησης  
Περιεκτικότητα σε λιπαρά.  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 
«∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να 
ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας.  
8.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:  
«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».  Σήµανση αναγνώρισης του 
παραγωγού.  Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού.  Η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας.  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας.  Ο αριθµός 
των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε βάρος, σε 
κάθε χαρτοκιβώτιο.  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της σύµβασης.  
9. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι  
9. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: τα µακροσκοπικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4. - τις απαιτήσεις 
συσκευασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. - τις απαιτήσεις επισήµανσης, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει 
σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα.  
10. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  
10.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε όλους τους 
όρους της τεχνικής προδιαγραφής.  
10.2 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να εγγυάται τη διατηρησιµότητα του 
γάλακτος για χρονικό διάστηµα 12 µηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του.  
11. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
12. Σχετική Νοµοθεσία  
12.1 Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
12.2 Κανονισµός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων.  
12.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής 
προέλευσης.  
12.4 Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 
12.5 Κανονισµός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισµών και 
Οδηγιών.  
12.6 Κανονισµός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
12.7 Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συµβουλίου.  
12.8 Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 για 
ορισµένα, µερικά ή ολικά αφυδατωµένα, διατηρηµένα γάλατα που προορίζονται για 
τη διατροφή του ανθρώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Οδηγία 
2007/61/ΕΚ και Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013].  
12.9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεµβρίου 
2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα.  
12.10 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’.  
12.11 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

2 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

1. Ορισµός Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο 
ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές 
µεθόδους, και είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 29/2012 της 
Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εµπορίας του ελαιολάδου και 
τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, 
σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των 
πυρηνελαίων καθώς και µε τις µεθόδους προσδιορισµού, και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους.  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά  
2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 
29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.  
2.2 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την 
ηµεροµηνία παραλαβής του.  
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα 
µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.  
3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  
3.1 Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερµοκρασία των 20 ο C, ΚΤΠ άρθρο 70.  
3.2 Να έχει το χαρακτηριστικό χρώµα του ελαιολάδου.  
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  
4.1 Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, 
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής.  
4.2 Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιµοποίησης 
ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά την 
παραγωγή του (π.χ. να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης).  
5. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
5.1 Όλα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 
2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
του, σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των 
πυρηνελαίων καθώς και µε τις µεθόδους προσδιορισµού, σε ό,τι αφορά το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.  
5.2 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις 
της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κ.ά.).  
6. Συσκευασία Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασµένο σε 
περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα και καθαρού περιεχοµένου 1,0 
λίτρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και 
εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.). Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς 
χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος 
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που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. Οι συσκευασίες του εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
7. Επισηµάνσεις Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των 
προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011.  
7.1 Επί της συσκευασίας , σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 
29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να 
αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: • Η ονοµασία του προϊόντος (εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο).  
• Η πληροφορία για την συγκεκριµένη κατηγορία ελαιολάδου «ελαιόλαδο ανωτέρας 
κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους». 
• Ο προσδιορισµός της καταγωγής.  
• Η καθαρή ποσότητα του περιεχοµένου ελαιολάδου, εκφραζόµενη σε µονάδες 
όγκου.  
• Ο αλφαριθµητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx).  
• Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (µακριά από το φως και τη 
θερµότητα).  
• Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του προϊόντος.  
• 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). 
• 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 «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». Τονίζεται, ότι 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας.  
7.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω επισηµάνσεις:  
• Η ονοµασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο).  
• Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας.  
• Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας.  Ο αριθµός των φιαλών και το 
καθαρό περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε όγκο, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
8. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι  
8. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας, ελέγχει: - τα µακροσκοπικά και 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4. - τις απαιτήσεις 
επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, 
όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται 
βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα.  
9. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  
9.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και 
συµµορφώνεται µε όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς 
καµία µεταβολή.  
9.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη διατηρησιµότητα του εφοδίου για το χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής του.  
10. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.  
11. Σχετική Νοµοθεσία  
11.1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
11.2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων.  
11.3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.  
11.4 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 
τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα.  
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11.5 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισµών και 
Οδηγιών.  
11.6 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13 Ιανουαρίου του 2012 
για τα πρότυπα εµπορίας ελαιολάδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
11.7 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 
σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  
11.8 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, 
για καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
11.9 ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ 2026/Β’/18.9.2009), Συµπληρωµατικά µέτρα 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές 
εµπορίας ελαιολάδου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
11.10 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π).  
11.11 Ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014), Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες 
διατάξεις, υποπαράγραφος ΣΤ.9 περ. 2. 

3 

ΕΙΔΗ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙ
ΟΥ ΜΟΣΧΑΡΙ 

ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
1.1 Ορισµός «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.  
2. Γενικές απαιτήσεις  
2.1 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.  
2.2 Τα τεµάχια βοείου κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν 
κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί 
και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 µηνών.  
3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι 
κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος.  
3.3 Τα τεµάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ηµεροµηνία ανάλωσης 
τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής τους.  
3.4 Τα ως άνω τεµάχια θα πρέπει να είναι αποστεωµένα και θα πρέπει να 
προέρχονται από τα εξής τµήµατα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή 
«τρανς».  3.5 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του 
είδους.  
3.6 Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό.  
3.7 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, 
ευρωτίασης ή τάγγισης.  
3.8 ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού 
συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας.  Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και 
αποξεσµάτων οστών.  
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου.  
4.1 Το τρόφιµο δεν πρέπει να 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.  
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‘‘µοσχάρι άνευ oστών’’ µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου της 
παραγρ. 3.4  Η φράση ‘‘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 αναγνώρισης  Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νοµοθεσία για την 
πρόσθετη επισήµανση των βοοειδών, ήτοι: - Ο αριθµός αναγνώρισης του ζώου - Η 
χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής - Η χώρα σφαγής και ο 
αριθµός έγκρισης έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) του σφαγείου - Η ηµεροµηνία 
σφαγής  Οδηγίες συντήρησης  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας 
παραγωγής ή συσκευασίας.  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της σύµβασης.  
7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει 
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  Το είδος ‘‘µοσχάρι άνευ 
oστών’’  Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  Ένδειξη σχετική µε την 
αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.  Η σήµανση αναγνώρισης  Η 
φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της 
σύµβασης.  Συνθήκες αποθήκευσης  
8. ∆ιαδικασία συντήρησης Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάµους 
ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του 
κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα 
όργανα θερµοµέτρησης, , και η καταγραφή της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται 
αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. ∆ιανοµή µε 
κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας 
(όπως πραναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.  
9. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
9. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: --Τις συνθήκες 
µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 
συνθηκών υγιεινής --Τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 
4. --Την επισήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Οι συσκευασίες που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση 
της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω.  
10 Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι 
έλαβε γνώση και συµµορφώνεται µε όλους τους όρους της προδιαγραφής στο 
σύνολό τους χωρίς καµία µεταβολή.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται 
ότι τα υπό προµήθεια τεµάχια βοείου κρέατος θα έχουν τελική ηµεροµηνία 
ανάλωσης τουλάχιστον 8 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής τους.  
11. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίµου.  
12. Σχετική Νοµοθεσία  
12.1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων. 
12.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων  
12.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής 
προέλευσης.  
12.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών 
προϊόντων  
12.5 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
12.6 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση 
των τροφίµων.  
12.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 17ης Ιουλίου 2000 για την επισήµανση του βοείου κρέατος  
12.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη 
θέσπιση λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήµανση 
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του βοείου κρέατος  
12.9 Ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ).  
12.10 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

ΧΟΙΡΙΝΟ 
ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

1.1 Ορισµός «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.  
2. Γενικές απαιτήσεις  
2.1 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.  
2.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί 
υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 852/2004 και Κανονισµός 853/2004), όπως έχουν 
κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 
7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του.  
3.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης 
(όχι κατάψυξη)7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος.  
3.3 Το χοιρινό κρέας πρέπει 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. 
3.4 Η διαµόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη στην 
εµφάνιση και να έχουν ανεπτυγµένες µυϊκές µάζες, κυρίως στους µηρούς και 
ωµοπλάτες.  
3.5 Η κατάσταση παχύνσεως 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.  
3.6 Τα τεµάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής 
τµήµατα του σφαγίου: «σπάλα» ή «µπούτι», τα οποία πρέπει να είναι 
αποστεωµένα.  
3.7 Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους  
3.8 Να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό.  
3.9 Να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.  
3.10 ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού 
συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας.  Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και 
αποξεσµάτων οστών.  
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου.  
4.1 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.  
5. Χηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου Το τρόφιµο πρέπει 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).  
6. Συσκευασία  
6.1 Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να 
συσκευάζεται σε κενό µε υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα - 3 
- (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το βάρος κάθε τεµαχίου άνευ οστών να 
κυµαίνεται από 450-550 γραµµάρια.  
6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγµατα).  
6.3. Τα τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  
7. Επισήµανση  
7.1 Επί της εξωτερικής ατοµικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει 
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόµενα στοιχεία:  Το είδος 
‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου της 
παραγρ. 3.6.  Η φράση ‘‘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 αναγνώρισης  Οδηγίες συντήρησης  Ένδειξη σχετική µε την 
αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.  Αναφορά στην προέλευση 
του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. 
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της σύµβασης.  
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7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει 
επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  Το είδος ‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ 
µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου της παραγρ. 3.6.  Η φράση 
‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 
παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.  Η σήµανση αναγνώρισης  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ 
∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  Ο αριθµός της σύµβασης.  Συνθήκες 
αποθήκευσης  
8. ∆ιαδικασία συντήρησης Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς 
θαλάµους, ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία 
του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα 
όργανα θερµοµέτρησης και η καταγραφή της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται 
αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. Η διανοµή θα πρέπει 
να γίνεται µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες ως ανωτέρω 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.  
9. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
9. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: --Τις συνθήκες 
µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων (απαιτούµενες θερµοκρασίες και 
συνθήκες υγιεινής) --Τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 
4. --Την επισήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Οι συσκευασίες που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση 
της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 
λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση 
αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συµφωνηθείσα ποσότητα.  
10 Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν µαζί µε τις τεχνικές προσφορές:  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση 
και συµµορφώνονται µε όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό 
τους χωρίς καµία µεταβολή.  Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόµενο χοιρινό 
κρέας θα έχει τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 8 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία παραλαβής του. 
11. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίµου.  
12. Σχετική Νοµοθεσία  
12.1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
12.2 Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων  
12.3 Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής προέλευσης.  
12.4 Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών 
προϊόντων.  
12.5 Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
12.6 Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 
25ης Οκτωβρίου 2011για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των 
τροφίµων.  
12.7 Καν. (ΕΚ) 1337/2013της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2013 για την 
προέλευση των κρεάτων.  
12.8 Ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών.  
12.9 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νοµοθεσίας. 

4 

ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕ
ΙΟΥ ΦΑΣΟΛΙΑ 1.1 Ορισµός Ξερών Φασολιών  

1.1.1 Η ονοµασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραµένα, ώριµα, βρώσιµα 
σπέρµατα του φυτού φασίολος (Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των 
ψυχανθών (Leguminosae).  
1.1.2 Τα φασόλια ταξινοµούνται σύµφωνα µε το µέγεθος και τη µορφή τους σε 
κατηγορίες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει. Τα υπό προµήθεια 
φασόλια θα είναι µεσόσπερµα (µέτρια).  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει να είναι 
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σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.  
2.2 Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το 
λιγότερο 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα 
µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.  
3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι ώριµα, µαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους 
χρώµα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή. ∆εν θα πρέπει να είναι 
συρρικνωµένα και δεν θα πρέπει να εµφανίζουν αλλοιώσεις ή αυξηµένη 
θερµοκρασία.  
3.2 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ζιζάνια, έντοµα, 
αλλοιωµένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων.  
4. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
4.1 Τα φασόλια θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα µέταλλα κ.ά.).  
4.2 Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, 
πτητικές ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της 
κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87).  
5. Συσκευασία Τα ξερά φασόλια θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κατάλληλους 
για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους 
περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία. Η 
συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 
Οι συσκευασίες των φασολιών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση.  
6. Επισηµάνσεις Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των 
προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011  
6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:  
• Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία)  
• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειµένου για ελληνικά 
φασόλια).  
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου 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).  
• Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που µπορούν να περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». Τονίζεται, ότι 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας.  
6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:  
• Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της.  
• Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης.  
• Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας.  
7. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι  
7. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: - τα γενικά και 
µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 - τις απαιτήσεις 
επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, 
όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται 
βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα.  
8. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Κάθε υποψήφιος προµηθευτής που συµµετέχει στον 
διαγωνισµό, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις 
τεχνικές προσφορές:  
8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της 
προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καµία µεταβολή.  
8.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιµότητα των φασολιών για το χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
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παραλαβής της.  
9. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής των ξερά φασόλια.  
10. Σχετική Νοµοθεσία  
10.1 Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
10.2 Κανονισµός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων.  
10.3 Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.  
10.4 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 
τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα.  
10.5 Κανονισµός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισµών και 
Οδηγιών.  
10.6 Κανονισµός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
10.7 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’.  
10.8 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).  
10.9 Η υπ’ αριθµ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εµπορίου (ΚΥΑ) 
«Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-
10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εµπορίου (ΦΕΚ 
209/T. Β’/ 20-4-88) και όπως µέχρι σήµερα ισχύει. 

ΦΑΚΕΣ 1.1 Ορισµός Φακής  
1.1.1 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 υπό προµήθεια 
φακές θα είναι καφέ χρώµατος.  
1.1.2 Οι ποικιλίες φακής ταξινοµούνται σύµφωνα µε το µέγεθος και το σχήµα των 
κόκκων, στις εξής κατηγορίες: µεγαλόσπερµες (πλατιές ή χοντρές), µεσόσπερµες, 
µικρόσπερµες (ψιλές). Οι υπό προµήθεια φακές θα είναι ψιλές ή χοντρές.  
2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.  
2.2 Η φακή θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα 
µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.  
3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Η φακή θα πρέπει να είναι ώριµη, φυσιολογικού χρώµατος, στιλπνή και όχι 
συρρικνωµένη. Οι κόκκοι της φακής να µην είναι ξεροί και ρυτιδωµένοι και το 
χρώµα του περισπερµίου να µην είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο).  
3.2. Η φακή θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους 
κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων.  
4. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
4.1 Η φακή θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα µέταλλα κ.ά.).  
4.2 Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της φακής (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές 
ουσίες κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης 
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1169/2011.  
6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία)  
• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειµένου για ελληνικά 
φασόλια).  
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου 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).  
• Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που µπορούν να περιέχονται.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». Τονίζεται, ότι 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας.  
6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:  
• Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της.  
• Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας.  
• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
• Ο αριθµός της σύµβασης. • Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας.  
7. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
7. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: - τα γενικά και 
µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 - τις απαιτήσεις 
επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, 
όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται 
βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα.  
8. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Κάθε υποψήφιος προµηθευτής που συµµετέχει στον 
διαγωνισµό, υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις 
τεχνικές προσφορές:  
8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της 
προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καµία µεταβολή.  
8.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιµότητα των ζυµαρικών για το χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους.  
9. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται 
απαράβατοι και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής της 
φακής. 
10. Σχετική Νοµοθεσία  
10.1 Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
10.2 Κανονισµός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων.  
10.3 Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.  
10.4 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 
τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα.  
10.5 Κανονισµός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισµών και 
Οδηγιών.  
10.6 Κανονισµός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006, για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
10.7 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’.  
10.8 Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
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Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).  
10.9 Η υπ’ αριθµ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εµπορίου (ΚΥΑ) 
«Περί Τυποποιήσεως των προσυσκευασµένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-
10-87) που τροποποιήθηκε µε Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εµπορίου (ΦΕΚ 
209/T. Β’/ 20-4-88) και όπως µέχρι σήµερα ισχύει. 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  1. Ορισµός H oνοµασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόµενη 
ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλµης που παράγεται παραδοσιακά 
στην 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. 
2. Γενικές απαιτήσεις  
2.1 H 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.  
2.2 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 ∆, εδάφιο 2α ) του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι 
προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ».  
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου  
3.1 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.  
3.2 Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα µαλακό τυρί που µπορεί να κόβεται σε φέτες.  
3.3 Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερµίδα.  
3.4 Η µάζα του είναι καθαρή λευκή, συµπαγής µε λίγες µηχανικές σχισµές.  
3.5 Το τυρί µπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεµηµένες σε όλη τη µάζα. 
3.6 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες.  
3.7 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 
οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 
3.8 Το τυρί πρέπει να έχει µέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 
επί ξηρού 43%.  
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου.  
4.1 Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωµα.  
4.2 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών.  
4.3 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.  
4.4 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν 
(π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη).  
5. Χηµικά Χαρακτηριστικά  
5.1 Το γάλα από το οποίο παράγεται του 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 
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8. Επισήµανση  
8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της 
συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι  Τυρί «ΦΕΤΑ» 
Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ).  Είδoς ή είδη γάλακτoς (πoσoστά) 
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) 
εκφρασµένo σε κιλά ή γραµµάρια.  Η ηµεροµηνία παραγωγής.  Η ηµεροµηνία 
συσκευασίας.  Αριθµό που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθµός 
υποσυσκευασίας – ηµεροµηνία παραγωγής.  Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)’’.  Οδηγίες συντήρησης.  Ελάxιστo λίπoς (υπoλoγισµένo σε ξερή 
oυσία).  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 «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
8.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει 
επισήµανση µε τα παρακάτω στοιχεία:  Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη ονοµασία 
προέλευσης (ΠΟΠ).  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).  Η 
φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’.  Αριθµός συσκευασιών επί το 
καθαρό βάρος του περιεχοµένου τυριού (στραγγισµένου) εκφρασµένo σε κιλά ή 
γραµµάρια.  Ο αριθµός της σύµβασης  Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  
9. ∆ιαδικασία συντήρησης Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να 
φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί 
θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, για 
καταγραφή της θερµοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας θα πρέπει να 
διατηρούνται και κατά τη µεταφορά.  
10. ∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι.  
10. Επιτροπή Παραλαβής Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: --Τις συνθήκες 
µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 
συνθηκών υγιεινής. --Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3.1 
έως 3.7 και 4. -- Την επισήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Οι συσκευασίες 
που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση 
αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα 
δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω.  
11. Υποχρεώσεις Προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να 
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε τις τεχνικές προσφορές: -- 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συµµορφώνονται µε όλους τους όρους 
της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καµία µεταβολή. -- Υπεύθυνη δήλωση 
ότι εγγυώνται τη διατηρησιµότητα του τυριού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3 
µηνών από την παραλαβή του.  
12. Απαράβατοι Όροι Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η 
µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίµου.  
13. Σχετική Νοµοθεσία  
13.1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα 
ασφαλείας των τροφίµων.  
13.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων  
13.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής 
προέλευσης.  
13.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών 
προϊόντων  
13.5 Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.  
13.6 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες 
επιµολύνουν τα τρόφιµα.  
13.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου 
της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση 
των τροφίµων.  
13.8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεµβρίου 
2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιµα.  
13.9 Ο Κώδικας Τροφίµων - Ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
‘Αρθρο 83. 

ΖΑΧΑΡΗ Ζάχαρη Λευκή κρυσταλλική 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
1.1 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
(Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 
1.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία. 
2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 
2.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωματώματα και 
να ρέει ελεύθερα. 
2.2. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά. 
3. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
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. 
4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου. 
4.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα μέταλλα κ.ά.). 
4.2 Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να 
ανέρχεται σε 99,7% ή άνω, προσδιοριζόμενη με την πολωσιμετρική μέθοδο 
(Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013). 
4.3 Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο είναι 0,04%. 
4.4 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά που αναφέρονται στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013. 
5. Συσκευασία 
Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα 
χάρτινους περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου 1,0 
κιλού, 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. 
Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
6. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 
6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου. 
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εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
7. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 
7. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 
- τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 1 και 2 
- τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 
δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να 
υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και 
συμμορφώνεται όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία 
μεταβολή. 
8.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα της ζάχαρης για το χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία 
παραλαβής της. 
9. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
10. Σχετική Νομοθεσία 
10.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων. 
10.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
10.3 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
10.4 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
10.5 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
10.6 Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου. 
10.7 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’. 
10.8 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
1.1 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. 
1.2 Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6». 
1.3 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 
1.4 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα 
με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 
2.1 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, 
απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. 
2.2 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. 
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3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
3.1. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.). 
3.2. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα όρια που θέτει η κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το 
είδος του τροφίμου. 
3.3. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Συσκευασία 
Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε διάφανους, πλαστικούς 
περιέκτες, κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 0,5 
κιλού σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Η συσκευασία θα 
πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες των 
ζυμαρικών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 
5. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 
5.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου. 
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 
• Ο κατάλογος των συστατικών. 
• 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, παράγραφος 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). 
• Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή 
δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στην παρασκευή του προϊόντος 
και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη 
μορφή. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 
5.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω επισημάνσεις: 
• Η ονομασία του τροφίμου. 
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
• Ο αριθμός των πλαστικών συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, 
εκφραζόμενο σε κιλά ή γραμμάρια ανά χαρτοκιβώτιο. 
• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 
6. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 
- τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 1 και 2 
- τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 
δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να 
υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
7.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της 
προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 
7.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των ζυμαρικών για το χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία 
παραλαβής τους. 
8. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι, καθόσον προβλέπονται 
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από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την 
απόρριψη της παραλαβής. 
9. Σχετική Νομοθεσία 
9.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9.2 Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.  
9.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9.4 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 
για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα. 
9.5 Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
9.6 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 
για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9.7 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. 
9.8 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος 
Α’ και Β’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9.9 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΣΥΜΠ/ΝΟΣ 
ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
(ΠΕΛΤΕ)  

Με τον όρο τοματοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη 
συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών ώριμων καρπών, καλής ποιότητας, 
κόκκινης τομάτας (Lycopersicum esculentum P.Mill) με αποβολή μέρους του 
περιεχόμενου νερού. 
1.Γενικά Χαρακτηριστικά 
1.1 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας. 
1.2 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 
μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 
1.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα 
με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 
2.1 Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και 
ομοιογενή σύσταση και χρώμα ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο. 
2.2 Ο τοματοπολτός δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 
2.3 Ο τοματοπολτός 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.λ.π. 
3. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
3.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, 
χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων 
υλών. 
3.2. 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 
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βαρέα μέταλλα, χαλκός, κασσίτερος κ.ά.). 
4.4 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. 
5. Συσκευασία 
5.1 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία με 
καθαρό βάρος περιεχομένου 200 έως 500 γραμμαρίων, κατάλληλα για επαφή με 
τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, 
και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 
5.2 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 
5.3 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και 
παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές. 
5.4 Οι συσκευασίες του τοματοπολτού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
6. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 
6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου (τοματοπολτός διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης). 
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια. 
• 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. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 
6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
• Η ονομασία του τροφίμου. 
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
• Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 
βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
7. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 
7. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 
- τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3. 
- τις απαιτήσεις συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5. 
- τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 
δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
8.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη διατηρησιμότητα του τοματοπολτού, για 
χρονικό διάστημα 24 μηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του. 
8.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους 
της τεχνικής προδιαγραφής. 
9. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
10. Σχετική Νομοθεσία 
10.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
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ασφαλείας των τροφίμων. 
10.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
10.3 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
10.4 Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005, για 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
10.5 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
10.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
10.7 Κανονισμός (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον 
καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα μεταποιημένα προϊόντα με 
βάση τη ντομάτα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Κανονισμός (ΕΚ) 1132/2004, Κανονισμός (ΕΚ) 
996/2001, Κανονισμός (ΕΚ) 1593/1998 και Κανονισμός (ΕΟΚ) 2318/89]. 
10.8 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. 
10.9 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’. 
10.10 Η υπ. αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563 Β’ / 7-3-2014) Υπουργική Απόφαση 
«Αντικατάσταση του άρθρου 124 “Διατηρημένα τρόφιμα με αποστείρωση ή 
συμπύκνωση προϊόντα τομάτας” του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β’/31.12.1987) όπως 
ισχύει». 

ΓΑΛΑ 
ΕΒΑΠΟΡΕ 

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). 
1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
1.1 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. 
1.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει 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. 
1.3 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 
12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 
2. Χαρακτηριστικά του τροφίμου 
2.1 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι 
ομοιογενές. 
2.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του 
αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. 
2.3 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 
2.4 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του 
περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή 
ενδείξεις σήψης. 
2.5 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 
3. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
3.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 
ακατάλληλων υλών. 
3.2 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 
3.3 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες 
προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 
4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
4.1 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του 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. 
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4.2 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.). 
5. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως 
προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την L.monocytogenes 
(Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005). 
6. Συσκευασία 
6.1 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά 
δοχεία με καθαρό περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 
νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 
6.2 Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι 
πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με 
τρόφιμα και σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 
6.3 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 
6.4 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και 
παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές. 
6.5 Οι συσκευασίες του συμπυκνωμένου γάλακτος θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
7. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 
7.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 
• Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
• Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml. 
• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
• Οδηγίες συντήρησης 
• Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
• 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. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 
7.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
• «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 
• Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
• Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
• Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 
βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 
8. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 
- τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3. 
- τις απαιτήσεις συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 
- τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 
δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
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9.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους 
όρους της τεχνικής προδιαγραφής.  
9.2 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του γάλακτος 
για χρονικό διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του. 
10. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
11. Σχετική Νομοθεσία 
11.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων. 
11.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
11.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής 
προέλευσης. 
11.4 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
11.5 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
11.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
11.7 Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου. 
11.8 Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για 
ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για 
τη διατροφή του ανθρώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Οδηγία 
2007/61/ΕΚ και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013]. 
11.9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 
2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
11.10 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’. 
11.11 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

5 
ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕ
ΙΟΥ ΜΗΛΑ 1. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011] 
1.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. 
1.3 Τα μήλα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας 
(Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 
1.4 Τα μήλα θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 
543/2011. 
1.5 Τα μήλα θα είναι κόκκινα. 
1.6 Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη πλαστική σακούλα 
(μονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα 
συσκευασίας θα περιέχει 10 έως 12 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 
περίπου 2,0 κιλά. 
1.7 Οι μονάδες συσκευασίας των μήλων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα μπορούν να παλετοποιούνται. 
2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (για τα μήλα 
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• Ακέραια 
• Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις 
που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 
• Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισμούς. 
• Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 
• Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση. 
• Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 
αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό και να φθάνουν σε ικανοποιητική 
κατάσταση στον τόπο προορισμού. 
• Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι 
καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι 
υπερώριμοι. 
3. Επισημάνσεις 
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. 
3.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και 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. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 
3.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της. 
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
4. Διενεργούμενοι Έλεγχοι. 
4. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας τα χαρακτηριστικά των 
παραγράφων 2 και 3. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 
δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να 
υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
5.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους 
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 
6. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση 
αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
7. Σχετική Νομοθεσία 
7.1 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, 
(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου 
7.2 Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
7.3 Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών  
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7.4 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων. 
7.5 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
7.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
7.7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 
τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα. 
7.8 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
7.9 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
7.10 ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 
του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των 
προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών 
οπωροκηπευτικών. 
7.11 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’. 
7.12 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Α 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011] 
1.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. 
1.3 Τα πορτοκάλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές 
Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 
1.4 Τα πορτοκάλια θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 
543/2011. 
1.5 Τα πορτοκάλια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), 
κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει κατά 
μέγιστο 14 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 
1.6 Οι μονάδες συσκευασίας των πορτοκαλιών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα μπορούν να παλετοποιούνται. 
2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (για τα 
πορτοκάλια Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν (ΕΕ) 
αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα με τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα 
Ι, Μέρος Α του ίδιου Κανονισμού, 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 από κάθε ορατή ξένη ύλη. 
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
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πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς 
και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 
3.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και 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. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 
3.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της. 
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
4. Διενεργούμενοι Έλεγχοι. 
4. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας τα χαρακτηριστικά των 
παραγράφων 2 και 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να 
προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη 
σχετική δειγματοληψία. 
Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε 
άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα. 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να 
υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
5.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους 
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 
6. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση 
αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
7. Σχετική Νομοθεσία 
7.1 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, 
(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου 
7.2 Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
7.3 Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
7.4 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων. 
7.5 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
7.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
7.7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 
τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα. 
7.8 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
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7.9 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
7.10 ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 
του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των 
προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών 
οπωροκηπευτικών. 
7.11 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’. 
7.12 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 

ΛΑΧΑΝΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα πρέπει 
να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011] 
1.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. 
1.3 Τα λάχανα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Γενικές Προδιαγραφές 
Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 
1.4 Το βάρος κάθε λάχανου πρέπει να κυμαίνεται από 1,2 έως 2,0 κιλά. 
1.5 Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες». 
2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (για τα 
λάχανα Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Α 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 από κάθε ορατή ξένη ύλη. 
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 
• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισμούς. 
• Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 
• Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση. 
• Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 
αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό και να φθάνουν σε ικανοποιητική 
κατάσταση στον τόπο προορισμού. 
• Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά. 
3. Επισημάνσεις 
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. 
3.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και 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. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας. 
3.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της. 
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
• Ο αριθμός της σύμβασης. 
4. Διενεργούμενοι Έλεγχοι. 
4. Επιτροπή Παραλαβής : Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας τα χαρακτηριστικά των 
παραγράφων 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να 
προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη 
σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, 
ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
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ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΡΟΦΙΜΑ 
Α/Α ΥΠΟ - 

ΟΜΑΔΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να 
υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
5.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους 
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 
6. Απαράβατοι Όροι 
Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση 
αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
7. Σχετική Νομοθεσία 
7.1 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, 
(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου 
7.2 Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
7.3 Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 
7.4 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων 
της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των 
τροφίμων. 
7.5 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
7.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
7.7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για 
τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα. 
7.8 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και 
Οδηγιών. 
7.9 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
7.10 ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 
του 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των 
προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών 
οπωροκηπευτικών. 
7.11 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), 
Μέρος Α’ και Β’. 
7.12 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ -C.P.V.  

1  ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  33711430-0 

2  ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ   39831200-8 

3  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   39830000-9 

4  ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ   39832000-3 

5  ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ  33711720-0 

6  ΣΑΜΠΟΥΑΝ   33711610-6 
 

ΟΜΑΔΑ 2 : ΤΡΟΦΙΜΑ 
Α/Α ΥΠΟ - ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ -C.P.V.  

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

15884000-8 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 300ΓΡ (6 ΓΕΥΜΑΤΑ) 15612220-9 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ  15511700-0 
1 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 15511600-9 

2 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 15411110-6 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 15111200-1 

3 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 15113000-3 

ΦΑΣΟΛΙΑ 03221210-1 

ΦΑΚΕΣ 03212211-2 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  15542300-2 

ΖΑΧΑΡΗ 15831200-4 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  15851100-9 

ΣΥΜΠ/ΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
(ΠΕΛΤΕ)  

15331427-6 

4 
ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 15511600-9 

ΜΗΛΑ 03222321-9 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 03222220-1 5 ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 03221410-3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 

(οι τιμές είναι ενδεικτικές και έχουν προκύψει από έρευνα αγοράς της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
τεκμηριωθεί ο προϋπολογισμός της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι οφείλυν να λάβουν υπόψη τους τις ποσότητες ανά 

Ομάδα / Υποομάδα, προκειμένου να τεκμηριώσουν την οικονομική τους προσφορά). 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ CPV 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ)  ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  ΤΕΜ 60TEM 33711430-0 276.960,00 24% 0,05 13.848,00 

 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΡΟΥΧΩΝ   ΚΙΛΟ 2ΚΙΛ 39831200-8 15.300,00 24% 3,02 46.206,00 

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   ΚΙΛΟ 1ΚΙΛ 39830000-9 7.650,00 24% 2,02 15.453,00 

 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ   ΛΙΤΡΟ 0,4Λ 39832000-3 3.086,00 24% 3,78 11.665,08 

 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ   ΤΕΜ 1ΤΕΜ 33711720-0 7.650,00 24% 1,01 7.726,50 

 ΣΑΜΠΟΥΑΝ   ΤΕΜ 1ΤΕΜ 33711610-6 7.650,00 24% 5,04 38.556,00 

ΣΥΝΟΛΟ 133.454,58 
 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΥΠΟ -ΟΜΑΔΑ 1:  ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ CPV 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
300ΓΡ (6 ΓΕΥΜΑΤΑ) ΤΕΜ 300ΓΡ 15884000-8 356,00 13% 9,00 3.204,00 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) ΤΕΜ 300ΓΡ 15612220-9 356,00 13% 10,00 3.560,00 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 
ΚΙΛΑ  ΤΕΜ 800ΓΡ 15511700-0 412,00 13% 22,00 9.064,00 
ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΜ 0,4Λ 15511600-9 4.560,00 13% 2,00 9.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ 24.948,00 
 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΥΠΟ -ΟΜΑΔΑ 2:  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ CPV 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ)) ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΙΤΡΟ 1Λ 15411110-6 30.472,00 13% 4,50 137.124,00 

ΣΥΝΟΛΟ 137.124,00 
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ΟΜΑΔΑ 2 

ΥΠΟ -ΟΜΑΔΑ 3:  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ CPV 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ)) ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΚΙΛ 500ΓΡ 15111200-1 18.770,00 24% 7,06 132.516,20 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΚΙΛ 500ΓΡ 15113000-3 19.832,00 13% 4,00 79.328,00 

ΣΥΝΟΛΟ 211.844,20 
 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΥΠΟ -ΟΜΑΔΑ 4:  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ CPV 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΙΛ 500ΓΡ 03221210-1 17.536,00 13% 2,40 42.086,40 

ΦΑΚΕΣ ΚΙΛ 500ΓΡ 03212211-2 20.152,00 13% 2,30 46.349,60 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛ 500ΓΡ 15542300-2 15.120,00 13% 6,00 90.720,00 

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙΛ 1ΚΙΛ 15831200-4 30.060,00 24% 0,91 27.354,60 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  ΤΕΜ 2Χ500ΓΡ 15851100-9 45.228,00 13% 1,00 45.228,00 
ΣΥΜΠ/ΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ)  ΚΙΛ 400ΓΡ 15331427-6 8.080,00 24% 3,02 24.401,60 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΕΜ 388-400 ΓΡ 15511600-9 18.836,00 13% 2,00 37.672,00 

ΣΥΝΟΛΟ 313.812,20 
 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΥΠΟ -ΟΜΑΔΑ 5:  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ CPV 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ) ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΜΗΛΑ ΚΙΛ 2ΚΙΛ 03222321-9 54.056,00 13% 0,60 32.433,60 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΙΛ 2ΚΙΛ 03222220-1 123.464,00 13% 0,60 74.078,40 

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΛ ΤΕΜ 03221410-3 30.472,00 13% 0,80 24.377,60 

ΣΥΝΟΛΟ 130.889,60 
 

 





ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ………… 

51 
 

 

ΧΡΟΝΟΣ  & ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

1. Τα είδη θα παραδίδονται ανά Ομάδα συσκευασμένα µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες είτε στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής (ανά Περιφερειακή Ενότητα), είτε 
στις Κοινωνικές Δομές των Φορέων-Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Ιονίων Νήσων. 

Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί 
ως προς το σύνολο των τόπων παράδοσης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξή της. Η τελευταία παράδοση θα 
έχει ολοκληρωθεί  τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ληξη της Σύμβασης. 

2.Το τελικό Πρόγραμμα διανομής θα συμφωνηθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή στο πλαίσιο 
της Σύμβασης, Κατά τον χρονοπρογραμματισμό των Παραδόσεων, θα λαμβάνεται υπόψη το μέσο βάρος διανομής από 
την Αναθέτουσα Αρχή ειδών ανά ωφελούμενο, η εποχικότητα (φρούτα, λαχανικά)  και οι προδιαγραφές συντήρησης, 
ανάλογα με τη φύση κάθε προϊόντος (φρέσκα τρόφιμα, κρέας κ.λπ.). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
τα ανωτέρω στις τιμές προσφοράς που θα δώσουν. 

Το τελικό πρόγραμμα διανομών θα οριστικοποιηθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης και θα αποτελέσει Παράρτημα 
αυτής. Σε περίπτωση παράτασης της Σύμβασης, έπειτα από ρητή έγκριση της Δ.Α., το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί 
να τροποποιηθεί κατάλληλα, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων η οποία θα επικυρωθεί με αντίστοιχη 
τροποποίηση της Σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον  πρόεδρο της κατά τόπους Επιτροπής Παραλαβής για τον ακριβή χρόνο 
παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών  τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποσταλλέντος μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας τη διαθεσιμότητα της Επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά τον οριζόμενο χρόνο παράδοσης με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

5. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός των κατά τόπους αποθηκών (θα υπάρχουν αποθήκες σε κάθε Π.Ε. για τη 
διευκόλυνση της παραλαβής των ειδών από τους δικαιούχους) ή άλλων σημειών αποθήκευσης / διανομής, ανάλογα 
με τον προγραμματισμό των Παραδόσεων 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1    Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016 και τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013  (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ.)» και συμπληρωματικά   

1.2. Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
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.  
1.2.1      Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά».  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση 
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
1.2.1.1        Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 
Διευκρίνιση: Όσον αφορά στο σύνολο των απαιτουμένων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την 
επικύρωση των αντιγράφων αυτών και στις υπεύθυνες δηλώσεις και αναφορικά με τον χρόνο υποβολής και θεώρησης 
τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως εξειδικεύονται στη συνέχεια.  

Για το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα γίνει μέσω του ΕΕΕΣ, οι υποψήφιοι θα λάβουν υπόψη τα 
άρθρα 73, 79 και 80 του Ν. 4412/2016. 

 

1.2.1.1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με 
την Προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρθρο 
11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όπως περιγράφονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ, Άρθρο 79, παραγρ. 1 του Ν. 4412)  
3. Τα δικαιολογητικά / στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου της 

Διακήρυξης 
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους 

και τα Παραρτήματα της Προκήρυξης για την υλοποίηση της ανάθεσης της εν λόγω Προμήθειας 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν 

προσκομισθεί είναι αληθή 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι ΟΜΑΔΕΣ / ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ  για την 

οποία ή για τις οποίες καταθέτει  προσφορά. 
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1.2.1.2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου  νομικού προσώπου, όπως:      

- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι 
τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν  
τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

- Επίσης και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του. 

- Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 
ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

- Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

1.2.1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με  αντιπρόσωπο τους. 

- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

- Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία  έχουν  τη  μορφή  
και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία διέπονται.  

- Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ή ενώσεις 
προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, 
εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, 
εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό. 

1.2.1.4. Επιπλέον Δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων. 

Εκτός των κατά περίπτωση δικαιολογητικών που περιγράφηκαν παραπάνω, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των 
συμμετασχόντων (Προσάρτημα Α, Παράρτημα ΧΙΙ του Ν. 4412/2016), οφείλουν να προσκομίσουν µε ποινή 
αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

- οικονομικές καταστάσεις (δημοσιευμένους ισολογισμούς) της τελευταίας τριετίας (οικονομικά έτη 2014, 
2015 και 2016). 

- δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά δραστηριότητες αντίστοιχες με εκείνες της 
παρούσας Διακήρυξης για τις οικονομικές χρήσεις 2014-2015-2016, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο μέσος 
όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας είναι τουλάχιστον ισοδύναμος με εκείνον της παρούσας Διακήρυξης 
(χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ). 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  

1.2.1.5. Γενικά για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

Εφόσον οι προμηθευτές, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 
τους υποβάλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του 
εκπροσωπούμενου.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο 
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον 
ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. 

 

 
1.2.1.2. Τεχνική προσφορά  
 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
 
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος.  Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά 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.  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 

1.2.1.2.2. Τις ακόλουθες Δηλώσεις : 
 
α)  Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 

επιχειρηματική μονάδα  στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της. 

 
β)  Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 

προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάστασής της. 

 
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει,  ή,  η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα   απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. 

1.2.1.2.3. Λοιπά Δικαιολογητικά: 
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η  προσκόμιση πιστοποιητικών, τα  οποία να 
βεβαιώνουν την τήρηση εκ  μέρους του προμηθευτή ή των (υπό)κατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ  
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής  διαχείρισης  κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα  πιστοποιητικά θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί από  διαπιστευμένους  φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό  Σύστημα  
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης  μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 
(European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
 
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να  προσκομίζονται 
όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα 
σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή 
κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, 
διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της 
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).  
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  Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η  Προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού 
Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  ώστε να μπορεί να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας  (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που  
περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι  Εκθέσεις  Δοκιμών θα  πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα 
εργαστήρια ποιοτικού  ελέγχου ή από  εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

1.2.2. Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 
φορέα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».  
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. 
Σε αυτήν, είναι διακριτές οι προσφερόμενες τιμές ανά Ομάδα και ανά Υποομάδα (για την Ομάδα 2). 
Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 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. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  κατωτέρω : 
 

1.2.2.1 Τιμές 
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση της Ομάδας των Ειδών και Αγαθών της οικείας Ομάδας, 

μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν  δίδεται ενιαία τιμή για 
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
1.2.2.2 Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του 

κόστους κατασκευής του προϊόντος, ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping), ή ότι το 
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές, ή οι εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 
πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά 
τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους 
κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 

γ-  Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα 
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το 
Ισραήλ και τη Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, 
τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε., ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 
Ένωσης. 

 
1.2.2.3     Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
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Τιμή μονάδος  σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση 
των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄. 
  
Το ποσοστό ΦΠΑ υπολογίζεται με ευθύνη του υποψηφίου, ωε μεσοσταθμικό άθροισμα των διαφορετικών ΟΜΑΔΩΝ 
αγαθών και ειδών που πιθανά υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ. Οποιαδήποτε λάθος υπολογισμού του ΦΠΑ 
επιβαρύνει τον υποψήφιο, δεδομένου ότι θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η τιμή 
προσφοράς προ ΦΠΑ,  
 
Ως κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  μετά από Αξιολόγηση 
προσφορών. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προσδιορίζονται στην παραγρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2 και η επί αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 
 
1.2.2.4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ή όλες 
τις υπο-ομάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-ΠΙΝΑΚΑΣ 1. της παρούσας. Η 
κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται για κάθε υπο-ομάδα χωριστά με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων 
των ειδών εκάστης υπο-ομάδας όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1, της 
παρούσας απορρίπτεται. 
 
1.2.2.5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α για την 
κάθε Υπο-ομάδα.  
 
Επισημαίνεται ότι η τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η 
προσφορά κάθε Ομάδας (1 ή 2), δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
 
1.2.2.6.  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει 
από τους συμμετέχοντες 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 αναθέτουσας αρχής. Ακολουθείται η περιγραφόμενη διαδικασία του άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 
 
1.2.2.7.  Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, εφαρμόζεται το άρθρο 90 του Ν. 4412/2016. 
 
1.2.2.8.  Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:  

α) προσφορά η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στη Διακήρυξη. 

β) προσφορά η 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. 

γ) προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

δ) προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

ε) προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός 
αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του 
άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικο-
νομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της Διακήρυξη ή, 
εφόσον στα έγγραφα της Διακήρυξης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

 
1.2.3. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 
 
Στην  προσφορά θα  πρέπει  να  επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω  τρόπους πληρωμής:  
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α)   Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή των διανεμόμενων ειδών ανά Διανομή και ανά Π.Ε., σύμφωνα 
με το χορνοδιάγραμμα παραδόσεων που θα επισυναφθεί στη σύμβαση. 
 
β)  Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης 
εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 
20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την 
εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
γ)  Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, όπως αυτές θα προβλέπονται από 
την σύμβαση. 
δ)   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοπκής και ποιοπκής παραλαβής ή οε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό 
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 
Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω των Οικονομικών 
της Υπηρεσιών. 

1.2.2.8 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν, ή δεν 
εκμεταλλεύονται οι ίδιοι, ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. 
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
 
Επισημαίνεται ότι: 

- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, επισημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι «εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες» προσμετρούμενες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό. 

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
-   Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 

συνεπάγεται η απόρριψη τους. 
-   Ο χρόνος παράδοσης του υλικού (ανά περίπτωση)  που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 

Διακήρυξης, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
-  Διευκρινήσεις που δίδονται (από τους προσφέροντες) οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους , δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
-  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
2.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής  εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.   

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής 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 – Τεχνική Προσφορά», 
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν, Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
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προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

 

3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως : 
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, 

πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

•  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. 
•  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 
•  Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   
 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μετά από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από 
τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

α). Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτικότερα είναι:  

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, από το οποίο προκύπιει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του 
ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα 
αδικήματα:  

1. Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αναλόγως της νομικής μορφής που 
έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους συνεταιρισμούς, κλπ) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από 
τους κατωτέρω λόγους:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
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την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215) 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73. 

Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

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 παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση 
β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύηιοιιν όλες τις 
περΑώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 
81. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού,και δεν 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του . 

Πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' 
του ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. 

Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο μήνα 
της ως άνω ειδοποίησης, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας 

Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας, εν ισχύ και παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου. 

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί 
εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005). 

Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτούνται: 

-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
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-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Για τις Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και για τις Κοινοπραξίες, απαιτούνται : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία . 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
υποψήφιου Αναδόχου από το διαγωνισμό. 

 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  

1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία 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. 

2. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει τιμής, 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. 

4. 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 ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα 
άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 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. 

5. 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 την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.   

6.  Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 15% (άρθρο 104 Ν.4412/2016)  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προμηθευτή. 

 
5.     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ » 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 
που υπεβλήθησαν. Ή αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
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6.     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης προβλέπεται η έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του 
Ν. 4412/2016 (άρθρα 345-374), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.  
 
 
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
8.1      Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι  
ποσοστού  15%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%. 
8.2     Για κατακύρωση  μέρους   της   ποσότητας  κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. 
8.3     Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσης ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 
9.1.1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη - Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική διάλεκτο, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
9.1.2  Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσόν  σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που 
επιτρέπεται από την παρούσα να προσφερθεί και συγκεκριμένα: 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(προ Φ.Π.Α.) 

ΥΨΟΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

107.624,66 2.152,49 

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μ0ΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 2.152,49 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 22.077,88 441,56 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 121.348,67 2.426,97 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 177.069,67 3.541,39 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 273.646,84 5.472,94 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 115.831,50 2.316,63 
ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 14.199,49 
ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1+2 16.351,98 

 
9.1.3   Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτεί η 
Δ/ξη. 
9.1.4    Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν Εγγυητική 
Επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  

-  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφήν Σύμβασης και 
της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής 
τους στην Τράπεζα. 
9.1.5     Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 
9.1.6    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η Διακήρυξη. Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 206 
του Ν. 4412/2016. 
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Αν το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
προμήθειας του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 
 
9.3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται 
στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 
28/2015 (Α΄34). 
 
10. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, 
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη.  
 
Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 
του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 31.12.2018.  

Επισημαίνεται ότι το φυσικό αντικείμενο της Πράξης έχει παραταθεί  

 με την από 13/10/2016 Απόφαση με Αρ. Πρωτ.: Δ23/οικ./46856/3781 (ΑΔΑ :7ΓΖΟ465ΘΙΩ-Η1Λ) έως την 
31/12/2017 και  

 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03.10.2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3670)  έως την 31η/12/2018. 

Σε περίπτωση νέας παράτασης φυσικού αντικειμένου, η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται έως τη λήξη της 
παράτασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου και πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή  

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α      Ε΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται 
σε αυτό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δ/ξης. 

Απαιτείται η  συνυποβολή  πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου.  

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους 
τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους ,όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι 
απαράβατοι. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη σε τόπους και συνολικές ποσότητες ανά τόπο 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.   

2. Η κατανομή των ποσοτήτων μεταξύ των τόπων παράδοσης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά ποσοστό όχι 
μεγαλύτερο του 15%  με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν αιτήματος του φορέα, που θα ανακοινωθεί στον 
ανάδοχο κατά την πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.  

3.Το σύνολο των ποσοτήτων για κάθε τμηματικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 15% εντός του προϋπολογισμού κάθε τμηματικού αντικειμένου ή να 
μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων όπως προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Για οποιαδήποτε μείωση 
της συνολικής ποσότητας  ανά τομέα απαιτείται η συναίνεση  του αναδόχου. 

4. Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί 
ως προς το σύνολο των τόπων παράδοσης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξή της. 

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 Θα γίνουν τουλάχιστον δυο (2) παραδόσεις ανά Ομάδα / Υποομάδα και ανά Π.Ε. Σε καμία παράδοση δεν μπορεί 
να παραδίδεται λιγότερο από το 25% ή περισσότερο από το 50% της συνολικής ποσότητας των αντίστοιχων 
ειδών και αγαθών για την συγκεκριμένη Π.Ε. Οι παραδόσεις μπορούν να μεταβάλλονται ως προς την ποσόστωση, 
τον αριθμό των ωφελουμένων, τον χρόνο υλοποίης΄γης τους και τα διανεμόμενα είδη, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά τους, ιδίως εάν είναι εποχιακά,ή ευπαθή. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον  πρόεδρο της ανά Π.Ε. Επιτροπής Παραλαβής για τον ακριβή χρόνο 
παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών  τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής κάθε Π.Ε. υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά τον οριζόμενο χρόνο 
παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Το τελικό πρόγραμμα διανομών θα οριστικοποιηθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης και θα αποτελέσει 
Παράρτημα αυτής. Στη Σύμβαση θα προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου νωρίτερα 
από την 31-12-2017. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ζ΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
                    ΕΥΡΩ. ……………….. 
Προς:    Την Αναθέτουσα Αρχή  

Πλήρης Διεύθυνση  

              ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. 
………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας ……………………………………………. Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       /            δ/ξή 
σας και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ή της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

-  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 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 απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη  του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ζ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
Δ/νση: οδός -αριθμός TK ----------------- 
fax  -----------------------                                           Ημερομηνία έκδοσης…………… 
                                                                                   ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς:        Την Αναθέτουσα Αρχή  

  Πλήρης Διεύθυνση  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 
εταιρείας ………………………………………..Δ/νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 
όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) 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 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 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 σε εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

-   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ζ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
Δ/νση: οδός -αριθμός TK ----------------- 
fax  -----------------------                                           Ημερομηνία έκδοσης…………… 
                                                                                   ΕΥΡΩ. …………………… 
 
 
Προς:        Την Αναθέτουσα Αρχή  

  Πλήρης Διεύθυνση  

 
 
 
          ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ……….. 

 

-    Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της  διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 
………………………………………..Δ/νση………………………………………………για την λήψη προκαταβολής ίσης με το  ----%  της 
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της με αριθ…………..σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία 
για τη προμήθεια ……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του …………., πλέον τόκων. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

-  Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

 
  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΣΑΜΑΡΑ 13- Κέρκυρα - ΤΚ  49100 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: …. ………..ΕΥΡΩ  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ……………………………………………………  

ΦΟΡΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ :  

Σήμερα την …………… του μηνός ………… του έτους ………….. (Ημέρα … /Μήνας … /Έτος ……… ), ημέρα ……………….. στα 
Γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Σαμάρα 
13 - Κέρκυρα), οι υπογεγραμμένοι: αφ΄ενός ο κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφέρειάρχης Ιονίων Νήσων, που 
εκπροσωπεί με την ιδιότητα της αυτή την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η 
εταιρεία με την επωνυμία «…………………………….», Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ. ……………………., που εδρεύει στην 
……………………, Τ.Κ. …………………., Τηλ. …… …………….., Fax …… ……………, που νομίμως εκπροσωπείται από τον κον/κα 
……………………………… με Α.Δ.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης 
Δ.Σ. σε σώμα ………………………..), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 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 μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια 
…………………………………… ,  προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………….. € για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ι.Ν. 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ΄αριθ. ……………………. 
Απόφαση και με την υπ΄αριθ. …………………………. Οριστική Απόφαση κατακύρωσης, 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 24% 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 .  

  

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι η προμήθεια, ……………………………………………………………………………………., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική 
προσφορά της Προμηθεύτριας, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 

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 Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος με 
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ενδιαφέρεται Μέτρησης ΦΠΑ (σε €) 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

………………………………………………………    

 
 

 

 

 

 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για την παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελευθέρων, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της 
προμηθεύτριας στον χώρο φύλαξης της Π.Ι.Ν., (αναγράφονται οι δ/νσεις ανά Π.Ε.), για τον οποίον προορίζεται και 
συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς του. 

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθόλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία 
μεταβολή από οιανδήποτε αιτία. 

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 . 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη σε τόπους και συνολικές ποσότητες ανά 
τόπο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου στους τόπους που προβλέπονται 
στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, δηλαδή στους παρακάτω : 

 Π.Ε. Κέρκυρας : Σε χώρο αποθήκευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέρκυρας  

 Π.Ε. Λευκάδας : Σε χώρο αποθήκευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας  

 Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης : Σε χώρο αποθήκευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέφαλλονιάς 

 Π.Ε. Ζακύνθου : Σε χώρους αποθήκευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζακύνθου  

Το Πρόγραμμα Διανομών συμφωνείται με βάση τον αναλυτικό πίνακα Διανομών που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 
της παρούσας. Η συμβατική λήξη της παρούσας μπορεί να μειωθεί εφόσον ο Ανάδοχος παραδώσει τα προβλεπόμενα 
είδη νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί 
ως προς το σύνολο των τόπων παράδοσης εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξή της. 

Επιπρόσθετα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 Θα γίνονται τουλάχιστον δυο (2) παραδόσεις ανά Ομάδα / Υποομάδα και ανά Π.Ε. Σε καμία παράδοση δεν μπορεί 
να παραδίδεται λιγότερο από το 25% ή περισσότερο από το 50% της συνολικής ποσότητας των αντίστοιχων 
ειδών και αγαθών για την συγκεκριμένη Π.Ε. Οι παραδόσεις μπορούν να μεταβάλλονται ως προς την ποσόστωση, 
τον αριθμό των ωφελουμένων, τον χρόνο υλοποίησής τους και τα διανεμόμενα είδη, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά τους, ιδίως εάν αυτά είναι εποχιακά,ή ευπαθή. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον  πρόεδρο της ανά Π.Ε. Επιτροπής Παραλαβής για τον ακριβή χρόνο 
παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών  τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής κάθε Π.Ε. υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά τον οριζόμενο χρόνο 
παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αξία ……………                   
€ 

Πλέον ΦΠΑ                    
€ 

Γενικό Σύνολο:                    
€ 
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Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016. 

Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης της προμηθεύτριας έκπτωτης. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Σημείωση: Η διάρκεια των παραδόσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 
31-12-2017. Παράταση της Σύμβασης δίδεται έπειτα από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ. 

 

(θα επισυναφθεί Πίνακας σε Παράρτημα με χρονοδιάγραμμα Διανομών ανά Π.Ε. και ανά Είδος. Το επόμενο άρθρο, 
μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα) 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή στον προμηθευτή της αξίας του υπό προμήθεια είδους μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, 
θα γίνει  μέσω των αρμοδίων οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ι.Ν. με έκδοση στο όνομα του Προμηθευτή (επωνυμία 
του Προμηθευτή) χρηματικού εντάλματος σε βάρος του φορέα  (Αναφέρεται η επωνυμία του φορέα)  όπως αυτό 
ορίζεται στην παρ. 1.2.3 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- του Παραρτήματος Β΄ της Δ/ξης        

Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης και προσδιορίζονται στο άρθρο 375 του Ν. 4412/2016. ΣτΙς  παραπάνω κρατήσεις 
συμπεριλαμβάνεται: Τέλος Χαρτοσήμου  3%  και η επ’ αυτού  εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  20%. Επιβάλλονται επίσης 
κράτηση  0,06% υπέρ ΑΕΠΠ από 14/03/2017 ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β) 
Διευκρινίζεται ότι: 

1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την προμηθεύτρια στην 
αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού  ΕΦΚΑ από το οποίον  να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχείρησης 
προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7, όπως ισχύει και εφαρμόζεται με βάση το Ν. 4445/2016 και τις εκτελεστικές 
του διατάξεις 

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, θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο ταμείο, 
σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ΄αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 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. (Όταν προσκομίζεται 
και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής  προς τον ανάδοχο, 
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης  προβλέπεται μεγαλύτερο 
ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει 
την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγυητικής καλής λειτουργίας  εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διακήρυξη, 
την Τεχνική Προσφορά και από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί 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 
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του Ν. 4412/2016 και αποτελούν ειδικό όρο της παρούσας, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2014. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά το ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 
δίδεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου. Η απόφαση της 
Διοίκησης με την οποίαν συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

Η τροποποίηση της Σύμβασης δεν παραβιάζει ουσιώδεις όρους της Διακήρυξεις και Προσφοράς και, ενδεικτικά, μπορεί 
να αφορά  παράταση του χρόνου ισχύος της ύστερα από σχετική παράταση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης του 
ΕΠ ΕΒΥΣ που χορηγείται από την αρμόδια  Διαχειριστική Αρχή. Στην τροποποίηση αυτή είναι δυνατόν να 
μεταβληθούν ανάλογα οι προβλεπόμενες ροές πληρωμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύμβαση  και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα 
χάρτου. 
Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το μεν ένα θα παραμείνει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το δε άλλο θα πάρει ο 
εκπρόσωπος της προμηθεύτριας ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της. 
 
Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΚΕΡΚΥΡΑ …../…../2018 
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