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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

            Λαμία 02-11-2017   

              Αρ. Πρωτ. 1982   

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

           
 

  

     
Ταχ.    Δ/νση: Σμύρνης 25 

 
  
 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Διεύθυνση: Λαμία, Τ.Κ. 35132  
Υπεύθυνος: Ιωαν. Καββαδίας        
Τηλέφωνο: 22313 – 51117  
FAX: 22313 -  51125   
 
 
 

 

 Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών (προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) , για την προμήθεια 
ειδών τροφίμων για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.) 

Έχοντας υπόψη  
Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου 
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει. 

3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών. 

4. Της παραγράφου Β.δ του άρθρου 1 του  Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-
2011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.». 

5. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 

6. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών 
προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Του Ν.3886/10 Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 
& 379 του Ν. 4412/2016. 

8. Του Ν. 4254/2014 περί μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις 
(υποπαράγραφος ΣΤ.5). 

9. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων» 

10. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων 
για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 



 

 

Σελίδα 2 από 125 

 

4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29.05.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4412/2016 άρθρο 375 παρ. 7 σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται 
κράτηση 0,06% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ. 

11. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α/7-4-2014). 

 

Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
 

1. Τη με αριθ. Δ9/44417/11623/17-10-2016 (ΦΕΚ 571/ΥΟΔΔ/24-10-2016) 

Απόφασιν του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, με θέμα «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και σε ορθή επανάληψη ΦΕΚ 599/4-

11-2016, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ9/54876/14424/13-12-2016 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 698/20-12-2016 τ. ΥΟΔΔ), τροποποιηθείσα εκ 

νέου, με την υπ’ αριθ. Δ9/12833/4160 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 322/30-06-2017) 

Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2.  Την υπ. αριθμ. 58632/2174/6-2-2017 απόφαση του Υπουργείου     

Εργασίας με την  οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2017. 

3. Την υπ. αριθμ.  96/7-4-2017   απόφαση ανάληψης της Υπηρεσίας μας. 

4. Την υπ. αριθμ. 12/11-04-2017 απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε «περί 

εγκρίσεως  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 

τροφίμων για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε συνολικού 

προϋπολογισμού περίπου Εκατόν εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(109.500,00) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

5. Την υπ. αριθμ. 901/16-5-2017 διακήρυξη του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τα Παραρτήματα του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

6. Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ στις 23-5-2017 με τον κωδικό 42064. 

7. Την υπογραφή από 1/8/2017 σύμβαση με την Πετράκη Βασιλική για την 

προμήθεια ειδών αρτοποιείου για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας ποσού 

(5.289,56€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για δώδεκα  (12) μήνες. 

8. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν μειοδότες για όλες τις ομάδες τροφίμων εκτός 

της ομάδας ειδών αρτοποιείου για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας. 

9. Την υπ. αριθμ. 27 /03-08-2017 απόφαση του Δ.Σ « περί εγκρίσεως 

Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών τροφίμων για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

προϋπολογισμού Εκατόν τρείς χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ και είκοσι επτά 

λεπτά (103.105,27)€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

10. Την υπ. αριθμ. 1430/7-8-2017 διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοιχτού 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων 

για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε». 
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11. Την ανάρτηση της ανωτέρω διακήρυξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ στις 14-8-2017 με τον κωδικό 45080. 

12. Την υπογραφή από 30/10/2017  της σύμβασης με τον  ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ.  

ΖΗΣΙΜΟ με το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα  

εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (24.259,87€) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών 

κρεοπωλείου νωπά για το σύνολο των  Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για δώδεκα  (12) μήνες. 

13. Την από 31/10/2017 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΑΦΟΙ  Η.   ΦΟΥΦΑ 

ΑΕ για μη υπογραφή σύμβασης με το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε λόγω της   αδυναμίας 

της να προμηθεύσει το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού με ηλιέλαιο λόγω 

της  μικρής κατακυρωθείσας ποσότητας . 

14. Το γεγονός ότι και στον επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δεν 
υπήρξαν μειοδότες για όλες τις ομάδες τροφίμων και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 α του Ν.4412/2016 και προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες των Παραρτημάτων σε είδη τροφίμων απαραίτητα 
και αναγκαία  για την σίτιση των παιδιών και περιθαλπομένων για την 
διαβίωση τους.  

15. Την υπ. αριθμ. 38η/01-11-2017 Απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. περί εγκρίσεως 

πρόσκλησης για υποβολή προσφορών (προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) , για την προμήθεια 
ειδών τροφίμων για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 
 

                   

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , με σφραγισμένες 
προσφορές  για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τα Παραρτήματα του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού 
προϋπολογισμού εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά 
ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών  (76.647,82) € ευρώ, και χρονικής 
διάρκειας (1) ενός έτους.   

 
 

 ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Περιφέρειας 
Στερεάς 
Ελλάδας 
ΣΜΥΡΝΗΣ 25 
ΛΑΜΙΑ ΤΚ 

 
Παρασκευή 10  
Νοεμβρίου  2017 
ΩΡΑ 12:00μ.μ.  

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Περιφέρειας 
Στερεάς 
Ελλάδας 
ΣΜΥΡΝΗΣ 25 
ΛΑΜΙΑ ΤΚ 

Παρασκευή 10  
Νοεμβρίου  2017 
ΩΡΑ 12:30μ.μ. 
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 Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος  θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα όσα 
αναγράφονται στα συνηµμένα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής:  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ              
( ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ε 

 
 Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 
Σμύρνης 25   Λαμία την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και ώρα 12:30πμ 
 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να 
καταθέσουν επί αποδείξει πρωτοκόλλου την προσφορά τους, 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή µε courier έως και τη Παρασκευή 10 

Νοεμβρίου ώρα 12:00 µ.µ. Κατάθεση Προσφορών µετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

 
ΣΤ) Το τεύχος της παρούσας πρόσκλησης θα διατίθεται σε έντυπη μορφή 
από το Κέντρο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας http://kkppstereas.gr , στο δικτυακό τόπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr. 
Διευκρινίζεται, ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η 
ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου 
ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  
Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2231350117 
(Καββαδίας Ιωάννης) και 2221350819 (Λαθούρα Ασπασία). Όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως και την 14:00μ.μ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://kkppstereas.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 735 0,33 0,04   0,37 242,55 274,08 

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 135 0,40 0,05   0,45 54,00 61,02 

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 300 0,30 0,04   0,34 90,00 101,70 

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 405 0,88 0,11   0,99 356,40 402,73 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 540 0,35 0,05   0,40 189,00 213,57 

6 ΚΕΡΑΣΙ ΚΙΛΑ 15 2,00 0,26   2,26 30,00 33,90 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 620 1,80 0,23   2,03 1.116,00 1261,08 

8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 315 1,00 0,13   1,13 315,00 355,95 

9 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 940 0,77 0,10   0,87 723,80 817,89 

10 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 
ΧΛΩΡΟ ΚΙΛΑ 75 1,20 0,16   1,36 90,00 101,70 

11 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 570 0,44 0,06   0,50 250,80 283,40 

12 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 125 0,90 0,12   1,02 112,50 127,13 

13 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 135 0,40 0,05   0,45 54,00 61,02 

14 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 505 0,39 0,05   0,44 196,95 222,55 

15 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 715 1,09 0,14   1,23 779,35 880,67 

16 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 455 1,19 0,15   1,34 541,45 611,84 

17 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 365 1,16 0,15   1,31 423,40 478,44 

18 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 240 0,69 0,09   0,78 165,60 187,13 

19 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 90 1,50 0,20   1,70 135,00 152,55 

20 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 1450 0,95 0,12   1,07 1.377,50 1556,58 

21 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 82 0,70 0,09   0,79 57,40 64,86 

22 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 3500 0,67 0,09   0,76 2.345,00 2649,85 

23 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 130 1,09 0,14   1,23 141,70 160,12 

24 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 
ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 365 1,24 0,16   1,40 452,60 511,44 

25 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 610 0,58 0,08   0,66 353,80 399,79 

26 ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛΑ 15 0,50 0,07   0,57 7,50 8,48 

27 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 190 1,58 0,21   1,79 300,20 339,23 

28 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 89 1,50 0,20   1,70 133,50 150,86 

29 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 295 0,50 0,07   0,57 147,50 166,68 

30 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 255 1,29 0,17   1,46 328,95 371,71 

31 
ΣΤΑΦΥΛΙ 
(ΣΤΑΦΙΔΑ)  ΚΙΛΑ 205 2,80 0,36   3,16 574,00 648,62 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 12.085,45 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 1.571,11 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 13.656,56 
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ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 1 
ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 209 0,33   0,08 0,41 68,97 85,52 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 162 0,72 0,09   0,81 115,83 130,89 

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 48 0,95 0,12   1,07 45,41 51,31 

4 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ 
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 93 0,88   0,21 1,09 81,84 101,48 

5 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 105 0,88   0,21 1,09 92,40 114,58 

6 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ  
(ΓΚΑΖΟΖΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,88   0,21 1,09 17,60 21,82 

7 

ΑΝΘΟΣ 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
160ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 622 1,16   0,28 1,44 721,52 894,68 

8 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 7900 0,24 0,03   0,27 1896,00 2142,48 

9 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 23 1,01   0,24 1,25 23,28 28,86 

10 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚ.30ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 
5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 82 0,22   0,05 0,27 18,04 22,37 

11 

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 
500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 4,40   1,06 5,46 66,00 81,84 

12 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 107 2,31   0,55 2,86 247,17 306,49 

13 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 74 0,83   0,20 1,03 61,42 76,16 

14 
ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΜΑΥΡΕΣ ΚΙΛΑ 30 1,65   0,40 2,05 49,50 61,38 

15 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 930 0,99   0,24 1,23 920,70 1141,67 

16 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 
ΚΑΦΕΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 4 14,60   3,50 18,10 58,39 72,40 

17 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 104 3,55   0,85 4,41 369,51 458,19 

18 
ΘΥΜΑΡΙ 40ΓΡ. 
(ΦΑΚΕΛΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 22 1,10   0,26 1,36 24,20 30,01 

19 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 15 
ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 35 0,40   0,10 0,50 14,00 17,36 

20 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 
50 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 90 1,65   0,40 2,05 148,50 184,14 

21 ΚΑΚΑΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 17 4,62   1,11 5,73 78,54 97,39 
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22 

ΚΑΦΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  1000 
ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 42,5 4,73   1,14 5,87 201,03 249,27 

23 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,02   0,49 2,51 40,48 50,20 

24 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 800 ΓΡ ΚΙΛΑ 427 0,90   0,22 1,12 384,30 476,53 

25 
ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 1000 
ΓΡ. ΚΙΛΑ 120 1,20 0,16   1,36 144,00 162,72 

26 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 210 1,16 0,15   1,31 243,60 275,27 

27 
ΛΕΜΟΝΙ (ΧΥΜΟΣ) 
330 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 532 0,28   0,07 0,35 148,96 184,71 

28 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 
ΓΡ. ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 187 1,04 0,14   1,18 194,48 219,76 

29 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 
ΓΡ. ΝΟ 6 ΚΙΛΑ 150 1,04 0,14   1,18 156,00 176,28 

30 

 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 
1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 240 1,04 0,14   1,18 249,60 282,05 

31 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΦΥΤΙΚΗ ΤΩΝ 1000 
ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 177 3,47   0,83 4,30 614,19 761,60 

32 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 142 2,86   0,69 3,55 406,12 503,59 

33 ΜΕΛΙ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 13 5,50 0,72   6,22 71,50 80,80 

34 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 12 9,50   2,28 11,78 114,00 141,36 

35 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 
500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 27 1,32   0,32 1,64 35,64 44,19 

36 

ΜΠΕΙΚΙΝ 
ΠΑΟΥΝΤΕΡ (ΣΥΣΚ. 
3ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 82 0,39   0,09 0,48 31,98 39,66 

37 

ΝΕΡΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
1,5ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 290 0,22 0,03   0,25 63,80 72,09 

38 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 
800ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 225 1,75   0,42 2,17 393,75 488,25 

39 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 389 0,33   0,08 0,41 128,37 159,18 

40 
ΠΑΓΩΤΟ  ΒΑΝΙΛΙΑ 
2ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 40 7,07   1,70 8,77 282,80 350,67 

41 ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ  ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 15 3,63 0,47   4,10 54,45 61,53 

42 ΠΑΣΤΕΛΙ 100ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,06   0,26 1,32 53,20 65,97 

43 ΠΕΝΝΕΣ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 60 1,04 0,14   1,18 62,40 70,51 

44 
ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΨΙΛΟ 
1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 22 1,32 0,17   1,49 29,04 32,82 
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45 
ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 12 12,50   3,00 15,50 150,00 186,00 

46 ΠΛΙΓΟΥΡΙ  1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 145 2,40 0,31   2,71 348,00 393,24 

47 ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 165 2,40 0,31   2,71 396,00 447,48 

48 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ 
1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 9 4,50   1,08 5,58 40,50 50,22 

49 
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 
1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 100 1,43 0,19   1,62 143,00 161,59 

50 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 675 0,90 0,12   1,02 607,50 686,48 

51 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  
ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 122 0,66 0,09   0,75 80,52 90,99 

52 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 5 1,67   0,40 2,07 8,36 10,37 

53 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 100ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,14   0,27 1,42 17,16 21,28 

54 ΤΑΡΑΜΑΣ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 4 5,50   1,32 6,82 22,00 27,28 

55 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 3 5,32   1,28 6,60 15,97 19,80 

56 ΤΑΧΙΝΙ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3 4,80 0,62   5,42 14,40 16,27 

57 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  
ΓΡ ΚΙΛΑ 210 2,80 0,36   3,16 588,00 664,44 

58 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 42 3,90   0,94 4,84 163,80 203,11 

59 
ΤΣΑΪ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 
10ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,65   0,40 2,05 41,25 51,15 

60 
ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 164 2,10 0,27   2,37 344,40 389,17 

61 
ΦΑΣΟΛΙΑ  
ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500ΓΡ. ΚΙΛΑ 15 4,84 0,63   5,47 72,60 82,04 

62 

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 150 2,56 0,33   2,89 384,00 433,92 

63 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 135 1,87 0,24   2,11 252,45 285,27 

64 ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,88 0,11   0,99 52,80 59,66 

65 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 284 0,90   0,22 1,12 255,60 316,94 

66 
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 
ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 105 2,75   0,66 3,41 288,75 358,05 

67 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 24 5,50   1,32 6,82 132,00 163,68 

68 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ  
(ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ) ΠΑΚΕΤΑ 10 1,01   0,24 1,25 10,12 12,55 

69 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 
1000ΓΡ ΚΙΛΑ 67 4,18 0,54   4,72 280,06 316,47 
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70 

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΙ ΕΝΟΣ 
ΛΙΤΡΟΥ 
(ΔΙΑΦΟΡΟΙ) ΛΙΤΡΑ 105 0,94   0,23 1,17 98,70 122,39 

71 
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 
250ML (ΚΟΚΤΕΙΛ) ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,45   0,11 0,56 45,10 55,92 

72 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΑ 5 5,85 0,76   6,61 29,25 33,05 

73 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 
750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 57 2,31   0,55 2,86 131,67 163,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 14.236,46 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 899,48 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 1.756,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 16.892,11 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ 
ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ 1 
ΛΙΤΡ. 1% με 
2%ΛΙΠ ΛΙΤΡΑ 9500 1,18 0,15   1,33 11210,00 12667,30 

2 

ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ 1 
ΛΙΤ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΚΤΟΖΗ ΛΙΤΡΑ 30 2,64 0,34   2,98 79,20 89,50 

3 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  
ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
10% 
ΛΙΠ(5ΚΙΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΑ 629 9,41 1,22   10,63 5918,89 6688,35 

4 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 5 8,80 1,14   9,94 44,00 49,72 

5 
ΜΥΖΗΘΡΑ 
1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 102 4,90   1,18 6,08 499,80 619,75 

6 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  
ΔΟΧΕΙΟ 
Π.Ο.Π. 15 
ΚΙΛΩΝ 
(ΕΓΧΩΡΙΟ)  ΚΙΛΑ 960 6,00 0,78   6,78 5760,00 6508,80 

7 
ΤΥΡΙ 
ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 20 5,00 0,65   5,65 100,00 113,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 23.611,89 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%:  3.004,58 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%:     119,95 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 26.736,42 
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 370 1,80 0,23   2,03 666,00 752,58 

2 ΜΠΑΜΙΑ ΚΙΛΑ 40 4,30 0,56   4,86 172,00 194,36 

3 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 
ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 385 1,80 0,23   2,03 693,00 783,09 

4 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 60 3,80 0,49   4,29 228,00 257,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 1.759,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 228,67 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.987,67 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΓΑΛΕΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 730 5,75 0,75   6,50 4197,50 4743,18 

2 
ΓΑΡΙΔΕΣ 
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΙΛΑ 10 8,84 1,15   9,98 88,36 99,85 

3 ΓΑΥΡΟΣ ΚΙΛΑ 33 5,20 0,68   5,88 171,60 193,91 

4 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 30 4,18 0,54   4,72 125,40 141,70 

5 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛΑ 225 5,01 0,65   5,66 1126,13 1272,52 

6 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΙΛΑ 10 9,35 1,22   10,57 93,50 105,66 

7 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 10 8,00 1,04   9,04 80,00 90,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 5.882,49 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 764,72 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 6.647,21 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 25 3,60   0,86 4,46 90,00 111,60 

2 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 31 3,60   0,86 4,46 111,60 138,38 

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 31 3,00   0,72 3,72 93,00 115,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 294,60 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 70,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 365,30 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΚΙΛΑ 1700 1,50 0,20   1,70 2.550,00 2.881,50 

2 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΑ 8 7,70   1,85 9,55 61,60 76,38 

3 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 0 8,80   2,11 10,91 0,00 0,00 

4 
ΚΟΥΛΟΥΡΙ 
ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 0,065   0,57 50,00 56,50 

5 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 30 6,60   1,58 8,18 198,00 245,52 

6 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 3 6,60   1,58 8,18 19,80 24,55 

7 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 2,50 0,33   2,83 20,00 22,60 

8 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 3 6,82   1,64 8,46 20,46 25,37 

9 ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΙΛΑ 6 7,15   1,72 8,87 42,90 53,20 

10 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,33   0,08 0,41 33,00 40,92 

11 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,66   0,16 0,82 33,00 40,92 

12 
ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΤΥΡΙ – 
ΖΑΜΠΟΝ – ΑΛΟΙΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 2,30   0,55 2,85 276,00 342,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 3.304,76 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 340,60 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 164,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.809,70 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΡΟΛΟ ΚΙΛΑ 15 7,00 0,91   7,91 105,00 118,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 105,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 13,65 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 118,65 
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ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΟΞΥΤΗΤΑ 1% 5 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 261 19,50 2,54   22,04 5089,50 5751,14 

2 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 52 7,70   1,85 9,55 400,40 496,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 5.489,90 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 661,635 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 96,096 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 6.247,63 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΠΑΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,00   0,24 1,24 150,00 186,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 36,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 186,00 

 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 185 0,33 0,04   0,37 61,05 68,98 

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,40 0,05   0,45 12,00 13,56 

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 180 0,30 0,03   0,33 54,00 61,02 

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 165 0,88 0,11   0,99 145,20 164,07 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 180 0,35 0,04   0,39 63,00 71,19 

6 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ

ΚΙ ΚΙΛΑ 300 1,80 0,23   2,03 540,00 610,20 

7 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔ

Ι ΚΙΛΑ 120 1,00 0,13   1,13 120,00 135,60 



 

 

Σελίδα 13 από 125 

 

8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 180 0,77 0,10   0,87 138,60 156,61 

9 
ΛΑΧΑΝΟ 
ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 150 0,44 0,05   0,49 66,00 74,58 

10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,40 0,05   0,45 12,00 13,56 

11 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 195 0,39 0,05   0,44 76,05 85,93 

12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 165 1,09 0,14   1,23 179,85 203,23 

13 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 195 1,19 0,15   1,34 232,05 262,21 

14 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 165 1,16 0,15   1,31 191,40 216,28 

15 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 120 0,69 0,09   0,78 82,80 93,56 

16 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 60 1,50 0,19   1,69 90,00 101,70 

17 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 500 0,95 0,12   1,07 475,00 536,75 

18 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 55 0,70 0,09   0,79 38,50 43,50 

19 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 1200 0,67 0,08   0,75 804,00 908,52 

20 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 100 1,09 0,14   1,23 109,00 123,17 

21 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 110 1,24 0,16   1,40 136,40 154,13 

22 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 180 0,58 0,07   0,65 104,40 117,97 

23 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 60 1,58 0,20   1,78 94,80 107,12 

24 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 1,50 0,19   1,69 45,00 50,85 

25 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 105 0,50 0,06   0,56 52,50 59,32 

26 

ΣΤΑΦΥΛΙ  

ΚΙΛΑ 45 2,80 0,36   3,164 126,00 142,38 (ΣΤΑΦΙΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 4.049,60 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 526,45 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%:     0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 4.576,05 

 
 

 

  

 
ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

   

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ  

ΛΙΤΡΑ 3500 1,18 0,15   1,33 4.130,00 4.666,90 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ  

1 ΛΙΤΡ. 1%  

με 2%ΛΙΠ 

2 

ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ 1 
ΛΙΤ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΚΤΟΖΗ ΛΙΤΡΑ 30 2,64 0,34   2,98 79,20 89,50 

3 ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΤΕΜΑΧΙΑ 238 9,41   1,22   10,63 2.239,58 2.530,72 
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ΑΓΕΛΑΔΑΣ  

10% ΛΙΠ     
(5 ΚΙΛΩΝ) 

4 
ΜΥΖΗΘΡΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 22 4,90   1,18 6,08 107,80 133,67 

5 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  

ΚΙΛΑ 390 6,00 0,78   6,78 2.340,00 2.644,20 

ΔΟΧΕΙΟ 
Π.Ο.Π. 15 

ΚΙΛΩΝ  

(ΕΓΧΩΡΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 8.896,58 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 1.142,54 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 25,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 10.064,99 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 60 1,80 0,23   2,03 108,00 122,04 

2 ΜΠΑΜΙΑ ΚΙΛΑ 30 4,30 0,55   4,85 129,00 145,77 

3 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 

ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 60 1,80 0,23   2,03 108,00 122,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 345,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 41,10 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 386,10 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΨΑΡΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΓΑΛΕΟΣ 
ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 370 5,75   0,75     6,50   2.127,50   2.404,08   

2 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛΑ 30 5,01   0,65     5,66   150,15   169,67   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 2.277,65   

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 296,09   

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.573,74   
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 13 3,60   0,86 4,46 46,80 58,03 

2 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 13 3,60   0,86 4,46 46,80 58,03 

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 13 3,00   0,72 3,72 39,00 48,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 132,60 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 31,82 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 164,42 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΟΞΥΤΗΤΑ 

1% 5 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 51 19,5 2,535   22,035 994,500 1123,785 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 994,50 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 129,29 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.123,79 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΚΙΛΑ 1.700 1,50 0,20   1,70 2550,00 2881,50 

2 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΑ 8 7,70   1,85 9,55 61,60 76,38 

3 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 30 6,60   1,58 8,18 198,00 245,52 

4 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 3 6,60   1,58 8,18 19,80 24,55 

5 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 2,50 0,33   2,83 20,00 22,60 

6 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 3 6,82   1,64 8,46 20,46 25,37 
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7 ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΙΛΑ 6 7,15   1,72 8,87 42,90 53,20 

8 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,66   0,16 0,82 33,00 40,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 2.945,76 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%:    334,10 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%:      90,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.370,04 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 450 0,33 0,04   0,37 148,50 167,81 

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 75 0,40 0,05   0,45 30,00 33,90 

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 120 0,30 0,04   0,34 36,00 40,68 

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 150 0,88 0,11   0,99 132,00 149,16 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 225 0,35 0,05   0,40 78,75 88,99 

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 270 1,80 0,23   2,03 486,00 549,18 

7 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 195 1,00 0,13   1,13 195,00 220,35 

8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 675 0,77 0,10   0,87 519,75 587,32 

9 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΧΛΩΡΟ ΚΙΛΑ 60 1,20 0,16   1,36 72,00 81,36 

10 
ΛΑΧΑΝΟ 
ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 375 0,44 0,06   0,50 165,00 186,45 

11 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 75 0,90 0,12   1,02 67,50 76,28 

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 75 0,40 0,05   0,45 30,00 33,90 

13 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 240 0,39 0,05   0,44 93,60 105,77 

14 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 510 1,09 0,14   1,23 555,90 628,17 

15 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 210 1,19 0,15   1,34 249,90 282,39 

16 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 150 1,16 0,15   1,31 174,00 196,62 

17 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 120 0,69 0,09   0,78 82,80 93,56 

18 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 800 0,95 0,12   1,07 760,00 858,80 

19 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 2100 0,67 0,09   0,76 1407,00 1589,91 

20 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 225 1,24 0,16   1,40 279,00 315,27 

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 330 0,58 0,08   0,66 191,40 216,28 

22 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 100 1,58 0,21   1,79 158,00 178,54 

23 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 37 1,50 0,20   1,70 55,50 62,72 
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24 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,50 0,07   0,57 45,00 50,85 

25 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 195 1,29 0,17   1,46 251,55 284,25 

 
26 

 
ΣΤΑΦΥΛΙ 

ΚΙΛΑ 130 2,80 0,36   3,16 364,00 411,32  (ΣΤΑΦΙΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 6.628,15 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 861,66 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 7.489,81 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 

ΑΛΑΤΙ  

ΚΙΛΑ 142 0,33   0,08 0,41 46,86 58,11 

ΙΩΔΙΟΥΧΟ  

1 ΚΙΛΟΥ 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ  

ΚΙΛΑ 90 0,72 0,09   0,81 64,35 72,72 ΧΡΗΣΕΙΣ 1000ΓΡ. 

3 

ΑΛΕΥΡΙ  

ΚΙΛΑ 48 0,95 0,12   1,07 45,41 51,31 ΦΑΡΙΝΑ 1000ΓΡ. 

4 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 25 0,88   0,21 1,09 22,00 27,28 

5 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 33 0,88   0,21 1,09 29,04 36,01 

6 

ΑΝΘΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 397 1,16   0,28 1,44 460,52 571,04 
 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

160ΓΡ. 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5550 0,24 0,03   0,27 1332,00 1505,16 

8 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,01   0,24 1,25 15,18 18,82 

9 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚ.30ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 

5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 0,22   0,05 0,27 13,20 16,37 

10 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 630 0,99   0,24 1,23 623,70 773,39 

11 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΚΑΦΕΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 4 14,60   3,50 18,10 58,39 72,40 
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12 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 60 2,31   0,55 2,86 138,60 171,86 

13 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 37 0,83   0,20 1,03 30,71 38,08 

14 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 67 3,55   0,85 4,41 238,05 295,18 

15 

ΚΑΝΕΛΛΑ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 60 1,65   0,40 2,05 99,00 122,76 ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ. 

16 ΚΑΚΑΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 10 4,62   1,11 5,73 46,20 57,29 

17 

ΚΑΦΕΣ 

ΚΙΛΑ 26 4,73   1,14 5,87 122,98 152,50 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

1000ΓΡ. 

18 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 800 ΓΡ ΚΙΛΑ 232 0,90   0,22 1,12 208,80 258,91 

19 
ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 120 1,20 0,16   1,36 144,00 162,72 

20 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  

ΚΙΛΑ 150 1,16 0,15   1,31 174,00 196,62 ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ 

21 

ΛΕΜΟΝΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 420 0,28   0,07 0,35 117,60 145,82 

(ΧΥΜΟΣ)  

330 ΓΡ. 

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 157 1,04 0,14   1,18 163,28 184,51 

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 6 ΚΙΛΑ 150 1,04 0,14   1,18 156,00 176,28 

24 

 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ  

ΚΙΛΑ 150 1,04 0,14   1,18 156,00 176,28 ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ 

25 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΦΥΤΙΚΗ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 135 3,47   0,83 4,30 468,45 580,88 ΤΩΝ 1000 ΓΡ 

26 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 105 2,86   0,69 3,55 300,30 372,37 

27 ΜΕΛΙ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 10 5,50 0,72   6,22 55,00 62,15 

28 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 9 9,50   2,28 11,78 85,50 106,02 

29 

ΜΠΕΙΚΙΝ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 0,39   0,09 0,48 11,70 14,51 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ  

(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) 

30 ΝΕΡΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 80 0,22 0,03   0,25 17,60 19,89 
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ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  

1,5ΛΙΤΡΟ 

31 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

800ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 165 1,75   0,42 2,17 288,75 358,05 

32 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 277 0,33   0,08 0,41 91,41 113,35 

33 

ΠΑΓΩΤΟ  

ΛΙΤΡΑ 40 7,07   1,70 8,77 282,80 350,67 

ΒΑΝΙΛΙΑ  

2ΛΙΤΡΑ 

34 

ΠΙΠΕΡΙ  

ΚΙΛΑ 6 12,50   3,00 15,50 75,00 93,00 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1000 

ΓΡ. 

35 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 

ΚΙΛΑ 90 2,40 0,31   2,71 216,00 244,08  1000 ΓΡ. 

36 

ΡΕΒΥΘΙΑ  

ΚΙΛΑ 135 2,40 0,31   2,71 324,00 366,12 1000 ΓΡ. 

37 

ΡΙΓΑΝΗ  

ΚΙΛΑ 4 4,50   1,08 5,58 18,00 22,32 

ΤΡΙΜΕΝΗ  

1000 ΓΡ 

38 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 675 0,90 0,12   1,02 607,50 686,48 

39 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  
ΧΟΝΔΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 82 0,66 0,09   0,75 54,12 61,16  500 ΓΡ.   

40 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 3 1,67   0,40 2,07 5,02 6,22 

41 ΤΑΡΑΜΑΣ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 3 5,50   1,32 6,82 16,50 20,46 

42 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ  

ΚΙΛΑ 135 2,80 0,36   3,16 378,00 427,14 
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  

ΓΡ 

43 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 28 3,90   0,94 4,84 109,20 135,41 

44 

ΦΑΚΕΣ  

ΚΙΛΑ 127 2,10 0,27   2,37 266,70 301,37 ΜΕΤΡΙΕΣ 1000ΓΡ. 

45 

ΦΑΣΟΛΙΑ  

ΚΙΛΑ 135 1,87 0,24   2,11 252,45 285,27 ΜΕΤΡΙΑ 1000ΓΡ. 

46 

ΦΑΣΟΛΙ 

ΚΙΛΑ 135 2,56 0,33   2,89 345,60 390,53 

 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ  

1000ΓΡ. 

47 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 187 0,90   0,22 1,12 168,30 208,69 ΣΙΚΑΛΕΩΣ 250 ΓΡ 

48 ΦΥΛΛΟ  ΚΙΛΑ 75 2,75   0,66 3,41 206,25 255,75 
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ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

 ΚΙΛΟΥ 

49 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 10 5,50   1,32 6,82 55,00 68,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 9.205,01 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 617,76 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 1.068,72 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 10.891,49 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ  

ΛΙΤΡΑ 5.500 1,18 0,15   1,33 6490,00 7333,70 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ  

1 ΛΙΤΡ. 1% με 
2%ΛΙΠ 

2 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 357 9,41 1,22   10,63 3359,37 3796,08 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
10% ΛΙΠ     (5 

ΚΙΛΩΝ) 

3 
ΜΥΖΗΘΡΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 80 4,90   1,18 6,08 392,00 486,08 

4 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  

ΚΙΛΑ 570 6,00 0,78   6,78 3420,00 3864,60 

ΔΟΧΕΙΟ 
Π.Ο.Π. 15 

ΚΙΛΩΝ  

(ΕΓΧΩΡΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 13.661,37 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 1.725,10 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 94,08 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 15.481,15 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 250 1,80 0,23   2,03 450,00 508,50 

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 

ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 265 1,80 0,23   2,03 477,00 539,01 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 927,00 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 120,51 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.047,51 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΓΑΛΕΟΣ 
ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 345 5,750 0,75   6,50 1983,75 2241,64 

2 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛΑ 195 5,005 0,65   5,66 975,98 1102,85 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 2.959,73 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 384,76 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.344,48 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 6 3,6   0,86 4,46 21,60 26,78 

2 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 6 3,00   0,72 3,72 18,00 22,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 39,60 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 9,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 49,10 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 210 19,5 2,54   22,04 4095,00 4627,35 

 ΟΞΥΤΗΤΑ 
1%  

5 ΛΙΤΡΩΝ 

2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ 22 7,70   1,85 9,55 169,40 210,06 
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5 ΛΙΤΡΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 4.264,40 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 532,35 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 40,66 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 4.837,41 

 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

 ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,33 0,04   0,37 33,00 37,29 

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,40 0,05   0,45 12,00 13,56 

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 0 0,30 0,04   0,34 0,00 0,00 

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 90 0,88 0,11   0,99 79,20 89,50 

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 135 0,35 0,05   0,40 47,25 53,39 

6 ΚΕΡΑΣΙ ΚΙΛΑ 15 2,00 0,26   2,26 30,00 33,90 

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 50 1,80 0,23   2,03 90,00 101,70 

8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 85 0,77 0,10   0,87 65,45 73,96 

9 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ  

ΚΙΛΑ 15 1,20 0,16   1,36 18,00 20,34 ΧΛΩΡΟ 

10 
ΛΑΧΑΝΟ 
ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 45 0,44 0,06   0,50 19,80 22,37 

11 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 50 0,90 0,12   1,02 45,00 50,85 

12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,40 0,05   0,45 12,00 13,56 

13 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,39 0,05   0,44 27,30 30,85 

14 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 40 1,09 0,14   1,23 43,60 49,27 

15 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 50 1,19 0,15   1,34 59,50 67,24 

16 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 50 1,16 0,15   1,31 58,00 65,54 

17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 30 1,5 0,20   1,70 45,00 50,85 

18 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 150 0,95 0,12   1,07 142,50 161,03 

19 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 30 0,70 0,09   0,79 21,00 23,73 

20 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 200 0,67 0,09   0,76 134,00 151,42 

21 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 30 1,09 0,14   1,23 32,70 36,95 

22 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 30 1,24 0,16   1,40 37,20 42,04 
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23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 100 0,58 0,08   0,66 58,00 65,54 

24 ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛΑ 15 0,50 0,07   0,57 7,50 8,48 

25 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 30 1,58 0,21   1,79 47,40 53,56 

26 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 22 1,50 0,20   1,70 33,00 37,29 

27 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,50 0,07   0,57 50,00 56,50 

28 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 60 1,29 0,17   1,46 77,40 87,46 

29 

ΣΤΑΦΥΛΙ  

ΚΙΛΑ 30 2,80 0,36   3,16 84,00 94,92 (ΣΤΑΦΙΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 1.407,70 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 183,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.590,70 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α.  ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 

1 

ΑΛΑΤΙ  

ΚΙΛΑ 15 0,33   0,08 0,41 4,95 6,14 

ΙΩΔΙΟΥΧΟ  

1 ΚΙΛΟΥ 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ  

ΚΙΛΑ 20 0,72 0,09   0,81 14,30 16,16 ΧΡΗΣΕΙΣ 1000ΓΡ. 

3 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,88   0,21 1,09 44,00 54,56 

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,88   0,21 1,09 44,00 54,56 

5 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,88   0,21 1,09 17,60 21,82 (ΓΚΑΖΟΖΑ) 

6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 0,24 0,03   0,27 96,00 108,48 

7 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1,01   0,24 1,25 3,04 3,76 

8 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚ.30ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 

5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 0,22   0,05 0,27 1,54 1,91 
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9 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 10 2,31   0,55 2,86 23,10 28,64 

10 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,83   0,20 1,03 12,45 15,44 

11 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 15 

ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 0,40   0,10 0,50 6,00 7,44 

12 

ΚΑΝΕΛΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,65   0,40 2,05 24,75 30,69  ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ. 

13 ΚΑΚΑΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 7 4,62   1,11 5,73 32,34 40,10 

14 

ΚΑΦΕΣ  

ΚΙΛΑ 3 4,73   1,14 5,87 14,19 17,60 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

1000ΓΡ. 

15 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 2,02   0,49 2,51 40,48 50,20 

16 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ  

ΚΙΛΑ 15 0,90   0,22 1,12 13,50 16,74 ΡΟΔΑΚΙΝΟ 800 ΓΡ 

17 

ΛΕΜΟΝΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,28   0,07 0,35 16,80 20,83 (ΧΥΜΟΣ) 330 ΓΡ. 

18 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 3,47   0,83 4,30 52,05 64,54 
ΦΥΤΙΚΗ ΤΩΝ 1000 

ΓΡ 

19 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1 9,50   2,28 11,78 9,50 11,78 

20 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 25 1,32   0,32 1,64 33,00 40,92 

21 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 0,39   0,09 0,48 11,70 14,51 
 ΠΑΟΥΝΤΕΡ 

(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) 

22 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

800ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,75   0,42 2,17 26,25 32,55 

23 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 60 0,33   0,08 0,41 19,80 24,55 

24 

ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ  

ΚΙΛΑ 15 3,63 0,47   4,10 54,45 61,53 ΦΕΤΕΣ  

25 ΠΑΣΤΕΛΙ 100ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,06   0,26 1,32 53,20 65,97 

26 

ΠΙΠΕΡΙ  

ΚΙΛΑ 3 12,50   3,00 15,50 37,50 46,50 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1000 

ΓΡ. 
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27 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 3 4,50   1,08 5,58 13,50 16,74 

28 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ   

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,66 0,09   0,75 6,60 7,46 ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   

29 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 2 1,67   0,40 2,07 3,34 4,15 

30 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 100ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,14   0,27 1,42 17,16 21,28 

31 ΤΑΡΑΜΑΣ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 1 5,50   1,32 6,82 5,50 6,82 

32 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 3 5,32   1,28 6,60 15,97 19,80 

33 ΤΑΧΙΝΙ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3 4,80 0,62   5,42 14,40 16,27 

34 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ  

ΚΙΛΑ 15 2,80 0,36   3,16 42,00 47,46 
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  

ΓΡ 

35 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 4 3,90   0,94 4,84 15,60 19,34 

36 

ΤΣΑΪ   

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,65   0,40 2,05 8,25 10,23 ΦΑΚΕΛΑΚΙ 10ΤΕΜ. 

37 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΚΙΛΑ 15 4,84 0,63   5,47 72,60 82,04  ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500ΓΡ. 

38 

ΦΥΛΛΟ  

ΚΙΛΑ 20 2,75   0,66 3,41 55,00 68,20 

ΚΡΟΥΣΤΑΣ  

ΚΙΛΟΥ 

39 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 10 5,50   1,32 6,82 55,00 68,20 

40 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ  

ΠΑΚΕΤΑ 10 1,01   0,24 1,25 10,12 12,55 

ΦΑΚΕΛΑΚΙ  

(ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ) 

41 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 22 4,18 0,54   4,72 91,96 103,91 

42 

ΧΥΜΟΙ  

ΛΙΤΡΑ 15 0,94   0,23 1,17 14,10 17,48 

ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΙ ΕΝΟΣ 

ΛΙΤΡΟΥ 

 (ΔΙΑΦΟΡΟΙ) 

43 
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

250ML ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,45   0,11 0,56 45,10 55,92 
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 (ΚΟΚΤΕΙΛ) 

44 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΑ 5 5,85 0,76   6,61 29,25 33,05 

45 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2,31   0,55 2,86 115,50 143,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 1.337,44 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 54,81 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 219,81 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.612,06 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ 
ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ 1 
ΛΙΤΡ. 1% με 

2%ΛΙΠ ΛΙΤΡΑ 500 1,18 0,15   1,33 590,00 666,70 

2 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 34 9,41 1,22   10,63 319,94 361,53 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
10% ΛΙΠ   (5 

ΚΙΛΩΝ) 

3 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 5 8,80 1,14   9,94 44,00 49,72 

4 
ΤΥΡΙ 

ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 20 5,00 0,65   5,65 100,00 113,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 1.053,94 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 137,01 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.190,95 

 

 

 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

    

           

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 60 1,80 0,23   2,03 108,00 122,04 

2 ΜΠΑΜΙΑ ΚΙΛΑ 10 4,30 0,56   4,86 43,00 48,59 
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3 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 

ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 60 1,80 0,23   2,03 108,00 122,04 

4 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 60 3,80 0,49   4,29 228,00 257,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 487,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 63,31 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 550,31 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΨΑΡΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΡΙΔΕΣ  

ΚΙΛΑ 10 8,84 1,15   9,98 88,36 99,85 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 

2 ΓΑΥΡΟΣ ΚΙΛΑ 33 5,20 0,68   5,88 171,60 193,91 

3 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 30 4,18 0,54   4,72 125,40 141,70 

4 ΓΑΛΕΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 15 5,75 0,75   6,50 86,25 97,46 

5 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 10 8,00 1,04   9,04 80,00 90,40 

6 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΙΛΑ 10 9,35 1,22   10,57 93,50 105,66 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 645,11 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 83,86 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 728,97 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 12 3,6   0,86 4,46 43,20 53,57 

2 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 12 3,6   0,86 4,46 43,20 53,57 

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 12 3,00   0,72 3,72 36,00 44,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 122,40 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 29,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 151,78 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΡΟΛΟ ΚΙΛΑ 15 7,00 0,91   7,91 105,00 118,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 105,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 13,65 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 118,65 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1,00 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 0,50 0,07   0,57 50,00 56,50 ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 

2,00 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 0,00 8,80   2,11 10,91 0,00 0,00 

3,00 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 0,00 2,50 0,33   2,83 0,00 0,00 

4,00 

ΜΠΑΓΚΕΤΑ 
ΤΥΡΙ – 
ΖΑΜΠΟΝ – 
ΑΛΟΙΦΗ ΚΙΛΑ 120,00 2,30   0,55 2,85 276,00 342,24 

5,00 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100,00 0,33   0,08 0,41 33,00 40,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 359,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 6,50 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 74,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 439,66 
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ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 
5 ΛΙΤΡΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 7,70   1,85 9,55 231,00 286,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 231,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 55,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 286,44 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΠΑΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,00   0,24 1,24 150,00 186,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 36,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 186,00 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
∆ικαίωµα  συμμετοχής στην πρόσκλησης ενδιαφέροντος έχουν 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 Σ∆Σ, της ως άνω 
συμφωνίας καθώς και Συνεταιρισµοί.  

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος 
άρθρου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συμφωνίες µε την Ένωση 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε 
την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:  

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου αναδόχου ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης 

πρόσκλησης  και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
υποψηφίου αναδόχου, στην οποία:  

            α) να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στον οποίο 

                  συμμετέχουν.  

            β) να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς  

                   τους,  

➢ ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για 

κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:  

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

• δωροδοκία  

• απάτη,   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες,   

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, -  

• παιδική εργασία και άλλες µορφές Εµπορίας 

ανθρώπων.  

Η υποχρέωση αποκλεισµού Οικονοµικού Φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν 
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω Οικονοµικού Φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές αυτών. 

β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου.  

• ∆εν 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 ισχύει, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία.  

• ∆εν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στη παρ. 
2 του άρθρου 18, του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).  

• ∆εν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου.  

• ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους Οικονοµικούς Φορείς µε στόχο της 
στρέβλωση του ανταγωνισµού.  

• ∆εν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια 
του άρθρου 24 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), η οποία δε µπορεί να 
θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε άλλα λιγότερο παρεµβατικά µέσα.  

• ∆εν βρίσκεται σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από τη 
πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά τη προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του 
ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), η οποία δε µπορεί να θεραπευτεί µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά µέσα.  

• ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
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προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα τη πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

• ∆εν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή τη πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του 
ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).  

• ∆εν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµέλειας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

• ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν  

   αµφιβόλω την ακεραιότητα του.  

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και στο ΓΕΜΗ.  

γ) να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών.  

(3) Το ΦΕΚ συστάσεως της Εταιρείας.  

(4) Το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει µε τις τροποποιήσεις του 
σε ακριβές αντίγραφο. (Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης κατατίθεται η 
βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευµατία από την 
αρµόδια ∆ΟΥ).  

(5) Εγγύηση συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 
σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται µε τον φάκελο υποβολής της 
προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1α του αρ. 72 του Ν. 
4412/2016 και λαµβάνεται από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυµα της χώρας ή 
µε Γραµµάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών κα 
∆ανείων.  

(6) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται οι 

ομάδες προϊόντων για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: όλα 

τα προσφερόμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από 

την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία . 

• Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν 
σ’ αυτό ασάφειες  απορρίπτεται.  

 

 ΑΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

• Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη: « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα 
περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

• Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα 
νομίσματα ή με ρήτρα , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους της παρούσας 
διακήρυξης   απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   

 

 ΑΡΘΡΟ 4.ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ  

1.Η τιμή θα πρέπει να δοθεί σε Euro (€) και θα περιλαμβάνει την αξία των 
υπό προμήθεια ειδών , τις δαπάνες μεταφοράς  και φορτοεκφόρτωσης 
τους, μέχρι και τον τόπο παράδοσής του. Επίσης θα αναφέρεται το 
ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγονται τα προμηθευόμενα είδη. 
Στη προσφορά θα περιλαμβάνονται και όλες τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
που επιβαρύνουν τον προμηθευτή και θα αποδοθούν από την αρμόδια 
υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε . Με την προσφορά, η τιµή για την δαπάνη 
προμήθειας ειδών τροφίμων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, 
δίνεται α) για το σύνολο των ομάδων όλων των παραρτημάτων β) για 
το σύνολο των ομάδων του κάθε Παραρτήματος χωριστά γ) για το 
σύνολο των ειδών για κάθε ομάδα τροφίμων χωριστά  και για χρονικό 
διάστηµα δώδεκα (12)  µηνών σε Ευρώ από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης. 

2.Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι 
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
της παρούσας.  

3.Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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4.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα 
από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν 
τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο 
υποψήφιος προμηθευτής που θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις , δεν 
δικαιούται σε καμιά περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων.    

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν 
ογδόντα (180) ηµερολογιακές µέρες από την εποµένη της διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές µέρες.  

3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από 
τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι επί ποινή απόρριψης όλων των προσφορών, 
λαμβάνουν μέρος στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με 
μία μόνο προσφορά για το  σύνολο των ομάδων όλων των 
παραρτημάτων ή για το σύνολο των ομάδων του κάθε Παραρτήματος 
χωριστά ή για κάθε ομάδα τροφίμων των παραρτημάτων χωριστά και 
για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)  µηνών σε Ευρώ από την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο στην Ελληνική 
γλώσσα και σε αυτόν τον κυρίως φάκελο θα περιέχονται τρεις ξεχωριστοί 
φάκελοι:  

•ένας υπο-φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στην 
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πρόσκληση  

• ένας υπο-φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς και  

• ένας υπο-φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς   

 Σε όλους τους φακέλους (στον κυρίως φάκελος και στους τρεις υπο-
φακέλους) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία 
του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ. ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), 
η ηµεροµηνία διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και να 
αναγράφει ευκρινώς τις ενδείξεις 

 

 

Οι προσφορές θα παραλαµβάνονται επί αποδείξει πρωτοκόλλου, µε την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται σε αυτήν µέχρι και την 
προηγούµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του 
Προσφέροντα. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στην πρόσκληση  
θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι και τη Παρασκευή 10  

Νοεμβρίου και ώρα 12:00 µ.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και ∆ιενέργειας 
της πρόσκλησης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 
στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται 
µε τον ως άνω τρόπο. 

Οι Προσφορές που υποβλήθηκαν είτε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, 
είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στο Τµήµα Γραµµατείας, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. Αναντιστοιχία µεταξύ τεχνικής 
προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, 
διορθώσεις ή προσθήκες. Εάν δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται. Προσφορές που, κατά 
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα 
συνδυάζονται µε προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

Τίτλος της σύμβασης: Προμήθεια Τροφίμων 

Καταληκτική 

προσφορών): 

ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

➢ Στοιχεία του οικονομικού φορέα: 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α) ∆ιαδικασία αποσφράγισης – Ανάδειξη Μειοδότη 

Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων, που υποβλήθηκαν στη Γραµµατεία 
του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε θα παραδοθούν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµέρα 
και ώρα διεξαγωγής της πρόσκλησης που ορίζεται. Κατά τη διαδικασία 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, οι συµµετέχοντες 
δύνανται να παρίστανται στον διαγωνισµό. Στη περίπτωση αυτή οι 
προµηθευτές ή οι αντιπρόσωποι αυτών πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε το 
δελτίο αστυνοµικής τους ταυτότητας. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Η 
επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, ήτοι την 
αποσφράγιση των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 
πρόσκληση.  

Η αποσφράγιση γίνεται µε τη παρακάτω διαδικασία: 

1ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, οι οποίοι µονογράφονται από την επιτροπή καθώς και όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, ανά φύλλο. Επίσης, 
µονογράφεται από την επιτροπή ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς. Η 
επιτροπή του διαγωνισµού θα διενεργήσει έλεγχο για την πληρότητα των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς. Οι 
συµµετέχοντες των οποίων οι φάκελοι είναι πλήρεις σύµφωνα µε την 
παρούσα πρόσκληση προκρίνονται στο 2ο στάδιο της διαδικασίας 
(αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς). Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 2ο ΣΤΑ∆ΙΟ: Αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς και η 
επιτροπή του διαγωνισµού καταχωρεί σε έγγραφο – πρακτικό τα στοιχεία 
των οικονοµικών προσφορών των ενδιαφεροµένων. Το πρακτικό αυτό στο 
οποίο περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική 
και οικονοµική προσφορά) των ενδιαφεροµένων στον διαγωνισµό 
(προκρινόµενων και απορριπτέων) διαβιβάζεται στο Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 
για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συµµετέχων που θα 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ.  

 

 ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Στον προσφέροντα στον οποίο θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, 
την ποσότητα, την τιµή, τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι 
υπηρεσίες, τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους 
της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τους.  
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2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), αυτός θα 
κληθεί να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, (άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’) µε βεβαίωση 
παραλαβής, τα δικαιολογητικά-έγγραφα (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) που 
αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη.  

3. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου 
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου.  

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν (σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/ΦΕΚ 
Α΄147) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και (µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412 /ΦΕΚ147 Α’) η 
εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
∆ιακήρυξης, 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.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό 
διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του (σύµφωνα µε το άρθρο 72 
του Ν. 4412/ΦΕΚ Α΄147) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της ∆ιακήρυξης, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από την 
Αναθέτουσα Αρχή, (Άρθρο 103 του Ν. 4412, ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016,) µε 
βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Α. Έλληνες (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα):  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
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από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
για:  

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,  

•  δωροδοκία, - 

•  απάτη, - 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητες,  

•  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,  

•  παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

 Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε τους διαχειριστές,  

β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(4) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. Αλλοδαποί (Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα): 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για: 

• δωροδοκία, 
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• απάτη, - 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,  

• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων  

 

ή ελλείψει αυτού, άλλου 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 προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά  

α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές,  

β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Αν το κράτος – µέλος ή η εν λόγω χώρα 
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη µέλη ή 
στις χώρες που δε προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερόµενου ενώπιων 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.  

(4) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου ή της αρµόδιας 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους), µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
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παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

 

Γ. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά:  

Υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 19 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). Εάν σε κάποια Χώρα 
βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 
ένορκη βεβαίωση του οικονοµικού φορέα προς υποβολή των 
δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, 
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΣΥΜΒΑΣΗ  

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή 
υπηρεσίας, υποχρεώνεται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία έγγραφης ειδοποίησής του από 
την υπηρεσία, προσκοµίζοντας ταυτόχρονα και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Η Σύµβαση, που 
περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
των συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την 
προσφορά και την ∆ιακήρυξη. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική 
γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και θα ισχύει για διάστημα δώδεκα  (12) 
μηνών.  

 

ΑΡΘΡΟ 13  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 (Α’147), σύµφωνα µε 
το οποίο:  
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1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης:  

1) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς 
είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού 
όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύµβασης ή στην περίπτωση του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει 
χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

2.α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας.  

2.β)αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού 
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο.  

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

2.δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη. 2.ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του 
ν.4412/2016.  

2.στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Αν 
διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του 
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αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. Ως εκ τούτου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εισηγηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή την 
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους ή 
τροποποιηµένους όρους προκειµένου για την ανάδειξη αναδόχου. 

   

  ΑΡΘΡΟ 15:  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η παραλαβή της προμήθειας Υγειονομικού υλικού που θα παραδίδεται στις 
αποθήκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα 
εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Τα ζητούμενα υλικά θα 
παραδίδονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την διαβίβαση της 
αντίστοιχης παραγγελίας του Παραρτήματος προς τον προμηθευτή. Η 
παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα 
για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του 
Αναδόχου.  

          Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη μέχρι της οριστικής παράδοσης 
των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει 
αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων των 
Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

          Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το 
χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος 
της προμήθειας των ειδών καθαριότητας αυτό θα αντικαθίσταται από τον 
προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 
Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή 
μέσω του αρμοδίου Τμήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κατά μήνα από το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 
επομένη της υποβολής του τιμολογίου  από τον ανάδοχο. 

3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας  δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
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ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1666/2003 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό 
καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.  

6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: α) Κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού, β) Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.  

7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 
βαρύνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

9. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης της υπηρεσίας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΈΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

         Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και 
λήγει μετά από διάστημα δώδεκα  (12) μηνών. 

         Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των 
όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

       α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  

       β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις 
διατάξεις της σύμβασης εντολές   του  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., 

       γ)  Αν ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης  
,τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/16 και ως εκ τούτο έπρεπε να αποκλειστεί από τη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 18.ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 
Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης 
της προμήθειας – μετά από μηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει 
ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές 
που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με 
την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των 
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

         Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ή σε ανώτερη βία.  

 

ΑΡΘΡΟ 19.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

          Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της 
παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 
και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε 
τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για κάθε γενικά ζήτηµα που δεν προβλέπεται από την πατούσα διακήρυξη 
και για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08- 08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών & Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ)». 
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                      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ & 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Ι. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Οι συσκευασίες θα είναι όπως αναφέρονται παρακάτω. Όπου δεν 
αναφέρονται συσκευασίες, θα είναι σύμφωνες με ότι και όπου αναφέρονται 
συσκευασίες στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφο ΙΙ του 
Παραρτήματος Β’ της παρούσας διακήρυξης).  

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι extra παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(1) και να έχει παραχθεί απευθείας από ελιές και μόνο με 
μηχανικές μεθόδους. 

Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην 
παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις 
χρησιμοποίησης κατά την παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή 
ατελούς επεξεργασίας του. 

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Ως «Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό» θεωρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, το ελαιόλαδο 
που παράγεται από  καρπούς ελιάς και που είναι: 

Υγιείς, απαλλαγμένοι από ξένες ύλες, εντομοκτόνα, σκουλήκια, έντομα κλπ. 
καλά πλυμένοι και καθαροί. 

Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γίνεται σε 
ελαιοτριβεία που λειτουργούν µε άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής. Για 
την παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο μηχανικά 
μέσα χωρίς οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με νερό, 
την καθίζηση, τη φυγοκέντριση και τη διήθηση. 

Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης, ευρωτίασης και να µην 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδείξεις 
χρησιμοποίησης κατά την παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή 
ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης. Επίσης να μην εμφανίζει γεύση 
όξινη, πικρή, μπαγιάτικη, ευρωτιώδη ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα 
απέχθεια. Να είναι στην πράξη απαλλαγμένο από σάπωνα, να µην περιέχει 
ξένες προς αυτό ουσίες γενικά, ούτε μούργα. 

Να μην περιέχει βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως και υπολείμματα 
διαλυτικών μέσων. Να µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να μην 
περιέχει τοξικές ουσίες (εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα να 
είναι μεγαλύτερη του 0,001%. 

Να είναι αυτούσιο και όχι από ανάμιξή του, με άλλα λάδια που προέρχονται 
από άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης, σπορέλαια και 
ελαιόλαδα ακατάλληλα για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από 
την ανασύνθεση λιπαρών οξέων πυρηνέλαιου με γλυκερίνη. 

Πρέπει να είναι διαυγές στη θερμοκρασία των 20ο C και να έχει τη φυσική 
χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσμή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου. 

Απαγορεύεται ο χρωματισμός του με οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ουσία 
που μπορεί να προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Το χρώμα του να 
είναι αργυρόχρωμο έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο. 

Το παραδιδόμενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει τα 
παρακάτω ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

• ΟΞΥΤΗΤΑ 0,2-0,8% 

• Κ270 ≤ 0,20 

• Κ232 ≤ 2,5 

• ΔΚ ≤ 0,001 

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΩΝ (Merg /Kg) ≤ 20 

• ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ > 0 και ενδιάμεση 
τιμή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ=0 

• ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΜG/KG) < 0.2 

• ΚΗΡΟΙ ≤ 250 

• ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΕΡΟΛΩΝ ≥1000 

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ no 20 14677 -14705 

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (mg KOH/g ελαιολάδου 184-196) 

• ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΩΔΙΟΥ (Wijs) 75-94. 

• ΣΙΔΗΡΟΣ 5 mg/Kg 
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• ΜΟΛΥΒΔΟΣ 0,1 mg/Kg 

• ΑΡΣΕΝΙΚΟ 0,1 mg/Kg 

• ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ %: 1,3 µέγιστο 

• ΔΙΟΞΙΝΕΣ 0,75 pg WHO – PCDD/F–TEQ/gr λίπους 

• ∆ιαφορά ECN42-HPLC και ECN42 θεωρητικός υπολογισμός: 0,2 
µέγιστο. 

• Περιεκτικότητα σε οξέα: 

  (α) Μυριστικό %: 0,05 μέγιστο. (β) Λινολενικό %: 0,9 μέγιστο. 

  (γ)  Αραχιδικό %: 0,6 μέγιστο. (δ) Εικοσανικό %: 0,4 μέγιστο. 

  (ε) Βεχενικό %: 0,2 μέγιστο. (στ) Λιγνοκηρικό %: 0,2 μέγιστο. 

  (ζ) Σύνολο των trans ισομερών του ελαϊκού οξέος %: 0,05     μέγιστο.   

 (η) Σύνολο των trans ισοµερών του λινελαϊκού οξέος + των trans ισοµερών 
του λινολενικού οξέος %: 0,05 μέγιστο 

• Υγρασία και πτητικές ουσίες στους 105οC (µε τη μέθοδο της 
ξυλόλης): < 0,1%. 

• Αδιάλυτες σε πετρελαϊκό αιθέρα ουσίες: < 0,1%. 

 

Τα παραπάνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αυτόματη 
τροποποίηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε νέες τροποποιήσεις του σχετικού 
Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’αριθ. 2568/91 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει vα 
παραδίδεται συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων των (4,460 περίπου 
Kgr), απόλυτα καινούργια και εντελώς αμεταχείριστα, αεροστεγώς 
κλεισμένα και του αυτού καθαρού βάρους. Η συσκευασία θα πρέπει να 
διασφαλίζει το αμετάβλητο της σύστασης από την επίδραση του 
περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του προϊόντος, καθώς και το αμετάβλητο των 
επιγραφών του όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
και οι συσκευασίες αυτές θα είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος 
που θα καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή 
πλαστικά (PET) των 5 lit. 

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με 
χαρακτήρες ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου 
μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση με το 
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μέγεθος της ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι 
τυπωμένες και να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών 
ενδείξεων και σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν στη σήμανση, οι εξής 
πληροφορίες: 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

1. η ονομασία πώλησης- εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 

2. η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 
παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους», 

3. ο προσδιορισμός της καταγωγής, 

4. η καθαρή ποσότητα του όγκου (5 lit), 

5. το Όνομα ή η Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού ή 
συσκευαστή, 

6. η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του, 

7. ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, 

8. οι συνθήκες διατήρησης, 

9. ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης. 

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μεταξύ των προαιρετικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται στη 
σήμανση ενός ελαίου πρέπει, όπου εφαρμόζονται, να πληρούν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να 
αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερο από 27°C κατά την πρώτη 
μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με 
υδραυλικά πιεστήρια· β) η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» μπορεί να 
αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27°C με διήθηση ή με 
φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού, γ) οι ενδείξεις των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση/ή στην οσμή να 
αναγράφονται (για το εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο) μόνον αν 
βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτικής μεθόδου, η οποία προβλέπεται 
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91, δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της 
ανώτατης οξύτητας μπορεί να αναγράφεται μόνον αν συνοδεύεται από την 
ένδειξη, με χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του 
δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης 
στο υπεριώδες φως, που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθ. 2568/91. 

 Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν: 

• Την ονομασία πώλησης. 
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• Τον προσδιορισμό της καταγωγής. 

• Τον αλφαριθμητικό κωδικό έγκρισης (μόνο για τα παρθένα 
ελαιόλαδα). 

• Την καθαρή ποσότητα. 

• Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας η οποία πρέπει να 
αναγράφεται στην κύρια ετικέτα. Ως κύρια ετικέτα νοείται αυτή που 
συσχετίζεται με το κύριο οπτικό πεδίο. «Κύριο οπτικό πεδίο» 
θεωρείται το οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο είναι το πιο 
πιθανό να δει ο καταναλωτής με την πρώτη ματιά, κατά το χρόνο της 
αγοράς, και το οποίο δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να 
αναγνωρίζει αμέσως ένα προϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη 
φύση του και κατά περίπτωση, την εμπορική του ονομασία. 

Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) 
μέσα σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισμένα και ασφαλισμένα. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ πέντε (5) λίτρων 

 ΒΑΣΗ: Διαστάσεις 115Χ147mm 

ΥΨΟΣ: 332 

ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ 

ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχή + 0,35) 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Τ3 

ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ: 400+ 4% 

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ: ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα 
επικασσιτέρωσης, ΌΧΙ Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραμμένη ή 
ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ) 

ΠΩΜΑ: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

  

1. Το υλικό και η κατασκευή των δοχείων να είναι αρίστης ποιότητας 
ώστε: 

α. Να εξασφαλίζεται η συντήρηση του ελαιόλαδου για τον χρόνο 
διατηρησιμότητας τουλάχιστον. 
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β. Το περιεχόμενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλει το δοχείο ούτε να 
προσβάλλεται απ’ αυτό. 

2. Πλευρικές συγκολλήσεις – προσαρμογή πωμάτων σύμφωνα µε τον 
Κώδικα Τροφίμων (για τα λευκοσιδηρά). 

3. Τα πώματα να είναι ανάλογων διαστάσεων, ώστε να µην 
δυσχεραίνεται η στοίβαξη. 

 Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των 
πέντε (5) λίτρων τα είναι τα  εξής: 

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού. 
Βάρος χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m2. 

Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in2. 

Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι 
δυνατή η συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων, χωρίς να 
παραμένει κενός χώρος μεταξύ των  δοχείων και των τοιχωμάτων των 
χαρτοκιβωτίων. 

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε 
να αντέχουν στις μεταφορές  και  στις εναποθηκεύσεις σε στήλες 
στοίβασμα. Για την ασφάλιση – περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να 
χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες ταινίες για την συγκόλληση τους. 

H ημερομηνία παράδοσης των ελαιόλαδων να είναι το πρώτο τέταρτο του 
συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς του . 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  ως προς το είδος 
και την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία των 
παραρτημάτων, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής  
κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον 
προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, 
η οποία θα δίδεται 48 ώρες, πριν την παράδοση. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Άρθρα 61, 62, 62α), παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε.. 

• Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 
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• Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή 
ανόργανης ουσίας. 

• Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 

• Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
να μην έχουν υποστεί  επανακατάψυξη. 

• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των 
νωπών λαχανικών από τα οποία προέρχονται. 

• Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα 
τεμάχια δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που 
σημαίνει τη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας. 

• Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και 
κοινοτικών οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών. 

• Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό 
Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 

• Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε 
ισχύουσες Διατάξεις, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις 
σήμανσης τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και 
μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Oδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των 
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της 
Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο 
συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, 
κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. 
και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 
Kgr. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική 
Γλώσσα οι απαραίτητες ενδείξεις, όπως: 

• η περιγραφή του είδους (ονομασία προϊόντος και ποικιλία), 

• το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ, 

• η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.), 

• η εταιρεία διακίνησης, 

• η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και 

• οι συνθήκες συντήρησης. 

 

Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν ισχύον Πιστοποιητικό περί 
εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει 
χορηγηθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς 
για την παρασκευή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του συνολικού χρόνου 
της διατηρησιμότητάς τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

1. ΜΠΑΜΙΕΣ μικρού μεγέθους 

2. ΑΡΑΚΑΣ μεγάλος 

3. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ πλατιά 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και 
την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος, 
όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία 
και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από παραγγελία, η οποία 
θα δίδεται έως 48 ώρες, πριν την παράδοση. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α΄ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) 
και να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93). Τα κατεψυγμένα 
προϊόντα θα είναι τυποποιημένα ομοιόμορφα κατά μέγεθος, ανάλογα με το 
ζητούμενο είδος, το δε βάρος τους δεν θα είναι μικρότερο των 240 gr και 
μεγαλύτερο των 300 gr.  

Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δεν θα γίνονται 
αποδεκτά. 

• Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα 
αίματος και σπλάχνων. 

• Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 

• Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η 
επικίνδυνα για κατανάλωση. 

• Να έχουν υποστεί βαθιά κατάψυξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
δεν έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 

• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των 
νωπών. 

• Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις 
εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας 
κατεψυγμένων αλιευμάτων, Π.Δ.786/1978 Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περί 
υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων. 

• Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό 
Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 

• Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. 
άρθρα 9, 11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις. 

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία, σε 
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πλαστικό φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ. 26, 26α & 27 
του Κ.Τ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική 
συσκευασία) επιμελώς συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμένα. Οι 
εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα 
καταστρέφεται με την αποσφράγισή τους κατά την παράδοσή τους. Στη 
συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές και καλά τοποθετημένο 
σημείο, με ευκρινή και ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική Γλώσσα, οι εξής 
ενδείξεις: 

Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο 
αριθμός της άδειας λειτουργίας της. 

Β) Το ονοματεπώνυμο ή ο τίτλος της επιχείρησης, όπου έλαβε χώρα η 
κατάψυξη. 

Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους. 

Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAO). 

Ε) Η ημερομηνία αλιείας (ημέρα-μήνας-έτος). 

Στ) Η ημερομηνία κατάψυξης (ημέρα-μήνας-έτος). 

Ζ) Η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από (ημέρα-μήνας-έτος). 

Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας 
των κατεψυγμένων αλιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο 
οποίο αυτά επανασυσκευάζονται. 

Τα προϊόντα αλιείας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή 
τους, φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες 
αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα 
κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του 
Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 
Συμβουλίου, όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των 
προϊόντων της αλιείας, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των 
κανονισμών … και καταργήσεως των κανονισμών…» του Συμβουλίου και 
του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την 
εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής». 

Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα ψάρια 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού τους βάρους. Το ποσοστό 
του επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα, δηλαδή 
φιλέτα και φέτες ψαριών και μαλάκια καθαρισμένα και τεμαχισμένα σε φέτες 
ή μη, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού τους βάρους. 

Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε 
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εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και 
θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια – 
τεμαχιστήρια και οι αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν 
άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Π.Δ.79/2007. 

Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται 
σύμφωνα με την Αγορανομική διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6 (και την ΥΑ 
Α2-1162/2004 ΦΕΚ 874/Β/14.6.2004). Βελτιωμένες ρυθμίσεις στο άρθρο 
107α της Α.Δ. 14/89 σχετικά με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων 
αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 
290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 
(ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014). 

Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται 
υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν 
θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, έχει ως εξής: 

Είδος αλιεύματος Μέγιστο ποσοστό επίπαγου Ψάρια ολόκληρα. 

Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 

Φιλέτο ψαριών, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 

Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και 
μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των 
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της 
Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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608/2004 της Επιτροπής. 

Το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Α έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της 
Διεύθυνσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο, 
κατά την η παραλαβή η και μετά από αυτήν. 

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του 

συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ 

15221000-3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ καθαρισμένα No1 ή No2 (160-250, 100-160 gr/τεμ). 

2. ΧΤΑΠΟΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ παραγουλιασμένο 1000- 1200 gr/τεμ. 

3. ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 800-1000 gr/τεμ. 

7. ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ 240-300 gr/τεμ. 

8. ΓΑΥΡΟΣ 

9. ΓΑΡΙΔΕΣ. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και 
την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος, 
όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία 
και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 
οποία θα δίδεται έως 48 ώρες, πριν την παράδοση. 

 

ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 Νωπά ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
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Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι <<Α>> Κατηγορίας κατά 
προτίμηση ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές εμπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τις 
προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 119), των ισχυόντων Κανονισμών και 
Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί ποιοτικού ελέγχου νωπών 
οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, 
ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και 
επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, 
εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και 
καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις 
(Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών 
μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά 
την εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική 
κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών [Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και 
(ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών]. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι: 

– φρέσκα 

– ακέραια, 

– υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή 
αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), 

– καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

– απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και 
να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών, 

– απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

– απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 

– απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή 
παγετό, 

– απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 

– απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών 
καταλοίπων όπως είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, 
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οργανοχλωριομένα και υδρογονάνθρακες. 

– Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι 
υπερβολικά, και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο 
ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 

Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους 
επιτρέπει: 

– να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 

– να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους 
κατά την μεταφορά και αποθήκευση. 

Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, 
καθαρές, απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να 
εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση. 

Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο 
εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από 
υλικό τέτοιο, ώστε να μην είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή 
εξωτερικές αλλοιώσεις στο προϊόν και κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που 
περιέχουν εμπορικές ενδείξεις, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η 
εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην 
είναι τοξικά. 

Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα με 
ομοιογενές περιεχόμενο και ποτέ χύμα και θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές 
προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθμ. Α2-
718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης 
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 
προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς 
του ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια 
πλευρά με ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 

Α. Ταυτοποίηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστή και/ή του 
αποστολέα. 

Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται: 

— για όλες τις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον κωδικό 
του συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από 
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επίσημη υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή 
αποστολέας» (ή ισοδύναμη συντομογραφία), 

— για τις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του 
πωλητή που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, 
συνοδευόμενα από την ένδειξη «συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη ένδειξη. 
Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα πρέπει να περιέχει και έναν κωδικό που 
αντιστοιχεί στον συσκευαστή και/ή στον αποστολέα. Ο πωλητής παρέχει 
στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη 
σημασία του κωδικού αυτού. 

Β. Φύση του προϊόντος — Κοινή ονομασία του είδους, αν το προϊόν δεν 
είναι ορατό εξωτερικά. 

— Ονομασία της ποικιλίας. 

Γ. Καταγωγή του προϊόντος — Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή 
παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία. 

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά — Ποιοτική Κατηγορία. 

— Μέγεθος εκφραζόμενο ως: 

— Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή — κωδικό(-ούς) μεγέθους που 
ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό 

Ε. Αριθμός παρτίδας 

Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να 
αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της 
παλέτας. 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 
2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

1. E. Coli  10/ gr. 

2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr. 

3. Singella απουσία στα 25 gr. 

4. E. Coli 0157:Η 7 απουσία στα 25 gr. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 
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ΑΓΓΟΥΡΙΑ Cucumis sativus-Σικυός  

Τα αγγούρια πρέπει, πλέον των γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να είναι 
όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα αγγούρια πρέπει να είναι 
ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 
τρωκτικών και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, 
περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα αγγούρια πρέπει 
να έχουν ικανοποιητική ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους 
τρυφερούς, σχηματισμένα και σχεδόν ίδια. Το μέγεθος των προϊόντων 
πρέπει να έχει μήκος από 20-30 cm και διάμετρο μεταξύ 4 και 7 cm. Η 
συσκευασία των αγγουριών είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή 
χαρτοκιβώτια με οπές. Τα αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη 
συσκευασία πού πρέπει να γίνεται με τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί 
κάθε ζημιά κατά τη μεταφορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από κάθε ξένη ουσία ή /και οσμή. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 
ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 
μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό σε 
ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές 
απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΑΡΟΤΑ Δαύκος (Daucus) της οικογένειας των Σελινοειδών  

Τα καρότα πρέπει να είναι υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 
προσβληθεί από σήψη η από αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα 
καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση), να είναι καθαρά δηλαδή να 
είναι πρακτικά απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να είναι σφικτά, να 
είναι πρακτικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι 
πρακτικά απαλλαγμένα από ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς 
οργανισμούς, να μη φέρουν γραμμώσεις, να µην έχουν σποροποιηθεί, να 
µη διακλαδίζονται και να είναι απαλλαγμένα από δευτερεύουσες ρίζες, να 
είναι απαλλαγμένα από μη κανονική εξωτερική υγρασία, δηλαδή να είναι 
επαρκώς στεγνά μετά από το πλύσιμο, να είναι απαλλαγμένα από ξένη 
οσμή ή/και γεύση, να είναι ακέραια, φρέσκα, να παρουσιάζουν τα τυπικά 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το μέγεθος να είναι 15-25 mm κατά διάμετρο 
ή 80-120 gr κατά βάρος. Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας ή 
παρτίδας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο καρότα της ίδιας 
καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, παρουσίασης και μεγέθους. Το ορατό 
μέρος τον περιεχομένου του μέσου συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα φύλλα πρέπει να είναι βγαλμένα ή 
κομμένα κοντά στο λαιμό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα να είναι 
συσκευασμένα σε νάιλον σακούλες και σε μικρές συσκευασίες των 10 ή 20 
Kgr τοποθετημένα σε πολλαπλά στρώματα, διατεταγμένα μέσα στη 
συσκευασία. Τα καρότα πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία τους. 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κολοκυνθοειδών(Cucurbitaceae)  

Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μίσχο (που είναι δυνατό να 
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έχει υποστεί ελαφρά φθορά) και άνθος, να είναι νωπής εμφανίσεως, 
συνεκτικά, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται 
ακατάλληλα προς βρώση) και απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές. 
Τέλος, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως οι 
σπόροι να έχουν καταστεί συνεκτικοί. Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι 
ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε 
άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα 
προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Το 
μήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 50 -100 mm (κολοκυθάκια χονδρά 
για ειδικές παρασκευές, μετά από ειδική παραγγελία του Κ.Κ.Π.Π.Α.) και το 
μήκος μετριέται από το σημείο συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της 
στεφάνης του οπώρας. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και 
κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 
μεταχείριση, ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 
τύπου προορισμού. 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ Βρασική η λαχανώδης ποικ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica 
oleracea)  

Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρέπει να είναι χρώματος λευκού έως 
μωβ αποκλεισμένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών 
πρέπει να είναι όψεως νωπής, συνεκτικές με τα άνθη σφικτά, απαλλαγμένες 
από ελαττώματα όπως κηλίδες, εξογκώματα φύλλων στο κέντρο και κάθε 
είδους προσβολές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει 
να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και ορμή. Εάν τα προϊόντα 
παρουσιάζονται «με φύλλα» ή «µε φύλλα κομμένα στο στεφάνι», τα φύλλα 
πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής 
να είναι περίπου στα 150 mm. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 
ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 
μεταφορά και τη μεταχείριση ώστε να φτάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση 
και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 
Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγμένα εντός της συσκευασίας, 
αλλά οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται από 
υπερβολικές πιέσεις. 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ κρόμμυον ή Άλλιον το κοινό  

Οι βολβοί πρέπει να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για τη προβλεπόμενη 
χρήση, οι δύο δε πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος, πρέπει 
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να είναι εντελώς αποξηραμένοι. Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και 
ανθεκτικοί, χωρίς φύτρα, απαλλαγμένοι από εξογκώματα που έχουν 
προκληθεί από ανώμαλη βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά απαλλαγμένοι 
από ριζικό θύσανο. Τα κρεμμύδια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει 
να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη 
διάμετρος της ισημερινής τομής να 50-70 mm. Τα κρεμμύδια πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. 

ΛΑΧΑΝΑ Κράμβη η λαχανώδης  

Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά, χωρίς σκασίματα και χωρίς 
εκβλαστήματα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα 
πού φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 
κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, 
τα οποία παραμένουν επί του βλαστού και η τομή πρέπει να είναι λεία. Τα 
φύλλα των λάχανων πρέπει να είναι καλά προσκολλημένα (εκτός από 
ορισμένα φύλλα προστασίας). Τα λάχανα πρέπει να είναι ολόκληρα, 
ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 
τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 
ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 
λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε 
άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από 
παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα 
προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. 
Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Το κατά μονάδα καθαρό βάρος 
δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000gr. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τούς σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού. 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ (Lactuca sativa, Λακτούκη η ήμερος 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Solanum melongena Στρύχνον η μελιτζάνα  

Οι μελιτζάνες πρέπει να είναι συνεκτικές, να µην έχουν προσβληθεί από 
σήψη ή να έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται 
ακατάλληλες προς βρώση, να είναι εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο (που 
είναι δυνατό να έχουν υποστεί ελαφρά φθορά), να έχουν αναπτυχθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό (χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους να είναι ινώδης ή 
ξυλώδης, χωρίς οι σπόροι να έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό), να 
είναι νωπής εμφάνισης αλλά απαλλαγμένες από κάθε εξωτερική υγρασία 
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πέραν της φυσιολογικής και γενικά κάθε αλλοίωση. Οι μελιτζάνες πρέπει να 
είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 
παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες µε 
επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας 
και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη 
γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 60 
mm. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια 
που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε 
να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου 
προορισμού. 

Ποικιλίες που θα προσφέρονται είναι: 

1 ΦΛΑΣΚΕΣ ωοειδείς και με μακριούς καρπούς, βάρους 150 περίπου gr, 
χρώματος σκούρου μοβ. 

2. ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Λεωνιδίου (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), με 
μακρύς καρπούς, βάρους 120-150 gr, μωβ χρώματος. 

ΠΑΤΑΤΕΣ  

Στρύχνον το κονδυλόρριζον, Solanum tuberosum Οι πατάτες πρέπει να 
είναι ολόκληρες ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες με 
επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας 
και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές. Οι πατάτες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από κάθε ξένη 
γεύση και οσμή. Να είναι σφικτές και συνεκτικές χωρίς αλλοιώσεις, 
απαλλαγμένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες πρακτικά απαλλαγμένες από 
πρασίνισμα (μέχρι το 1/8 της επιφάνειας) που να αφαιρείται με το 
καθάρισμα και σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% του συνολικού 
βάρους της συσκευασίας. Η επιδερμίδα να παρουσιάζει λεία και συνεχή υφή 
ενώ το χρώμα της να είναι κίτρινο. Οι πατάτες θα είναι εξωτερικά 
καθαρισμένες από χώματα. 

Το μέγεθος του κονδύλου να κυμαίνεται από 35 έως 65 mm, (μέτριες) με 
σχήμα στρογγυλό έως μακρόστενο, με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου 
καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη 
ποσότητα. 

Το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει πατάτες της 
ίδιας προέλευσης , ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους. Οι πατάτες πρέπει να 
παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό 
επιδερμίδας. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία 
και τον αερισμό του προϊόντος, να είναι καινούργια καθαρά και από υλικό 
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που δεν προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους. 

Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των 25 Kgr. Τα προϊόντα 
πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 
επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν 
στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Σύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 είναι υποχρεωτική 
η σήμανση του προϊόντος, επί της συσκευασίας της παραγόμενης στην 
Ελλάδα ή εισαγόμενης από Τρίτες Χώρες και διακινούμενης στην Ελλάδα 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας, από τον παραγωγό έως και το στάδιο 
της λιανικής πώλησης. 

Κατά τη διακίνηση πατάτας εμπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα 
σήμανσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: 

1. ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Κωδικός 
αριθμός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ), 

2. ο αριθμός Φυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του παραγωγού και του 
συσκευαστή, 

3. το είδος, 

4. η χώρα καταγωγής και η περιοχή, 

5. η ποικιλία, 

6. η ποιοτική κατηγορία, 

7. ο αριθμός παρτίδας (LOT), 

8. το βάρος, και 

9. η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>. 

Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 

1. ΕΙ∆ΟΣ: ΠΑΤΑΤΑ 

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ: ή Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΠΑΤΑΤΕΣ: 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ: 

5. O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ και 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 

8. ΒΑΡΟΣ: 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ 

Κάθε παραγωγός, διακινητής, συσκευαστής πατάτας, οφείλει να είναι 
εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. 

Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόμενη από 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να αναγράφουν επί 
της νέας συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
ετικέτας. 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ Καψικόν (Capsicum)  

Οι πιπεριές πρέπει να είναι ολόκληρες, φρέσκιες, υγιείς, αποκλείονται τα 
προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι 
δυνατόν να τα καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές, 
πρακτικά απαλλαγμένες από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτυγμένες, 
χωρίς ελαττώματα που οφείλονται στον παγετό, χωρίς τραύματα που δεν 
έχουν επουλωθεί, χωρίς εγκαύματα από τον ήλιο, με ποδίσκο, 
απαλλαγμένες από µη κανονική εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένες από 
ξένη οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να είναι καλής ποιότητας. 
Πρέπει να είναι σφικτές, να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και τον 
χρωματισμό που είναι κανονικοί για την ποικιλία, λαμβανομένου υπόψη του 
σταδίου ωριμάνσεως, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από κηλίδες. Ο 
ποδίσκος μπορεί να έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί, εφόσον ο 
κάλυκας είναι άθικτος. Οι πιπεριές πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη 
και να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και 
τη μεταχείριση, και να φθάνουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο 
προορισμού. Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι 
ομοιογενές, δηλαδή να περιέχει γλυκές πιπεριές της ίδιας καταγωγής, 
ποικιλίας ή εμπορικού τύπου, ποιότητας, μεγέθους και να βρίσκονται 
αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό. Το 
ορατό μέρος του περιεχομένου του μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι 
αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να 
συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του 
προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε 
ξένο σώμα. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια των 10 
Kgr περίπου. Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους. 

Προτεινόμενη ποικιλία η πράσινη της Νέας Μαγνησίας με τους γλυκούς και 
σαρκώδεις καρπούς. 
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ΣΕΛΙΝΑ  

Σέλινον το βαρύοσμον, Apium graveolens Τα σέλινα πρέπει να είναι 
ακέραια, επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους, νωπής εμφανίσεως, υγιή, 
αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προστεθεί από σήψη ή έχουν υποστεί 
αλλοιώσεις, σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση, 
χωρίς ζημιές που έχουν υποστεί από παγετό, χωρίς κούφια τμήματα, 
παραφυάδες και ανθοφόρους άξονες, καθαρά χωρίς διακρινόμενες ξένες 
ύλες, πρακτικά χωρίς φθορές που έχουν προκληθεί από παράσιτα, 
πρακτικά χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική εξωτερική υγρασία, δηλαδή 
αρκετά «στεγνά» μετά από το πλύσιμο, χωρίς ξένες οσμές ή/και γεύσεις. Τα 
σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κανονικού σχήματος 
και χωρίς ίχνη ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες νευρώσεις. Οι 
κύριες νευρώσεις δεν πρέπει να είναι ούτε τσακισμένες ούτε ινώδεις, να µην 
έχουν συνθλιβεί ή σκάσει. Η κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένη 
και να μη υπερβαίνει τα 5 cm μήκους. Τα σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να 
παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο 
παραγωγής και η κατάστασή τους να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 
αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως και να φθάσουν στον 
τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε 
κιβωτίου πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει αποκλειστικά 
σέλινα με ραβδώσεις της αυτής καταγωγής, ποιότητας, χρώματος και 
μεγέθους. Το διακρινόμενο τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η παρουσίαση του σέλινου να γίνεται 
με δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας και ο αριθμός των τεμαχίων που τις 
απαρτίζουν πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα σέλινα µε 
ραβδώσεις πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
επαρκής προστασία του προϊόντος. 

ΣΚΟΡΔΑ Allium sativum, Άλλιον το ήμερον 

Τα σκόρδα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 
ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή, Γενικά, πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας. Τα σκόρδα πρέπει να είναι χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. 
Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 30 mm. Επιπλέον, τα 
σκόρδα πρέπει να συσκευάζονται σε πλεξίδες των 24 βολβών (ξερά 
σκόρδα) και πρέπει να είναι πλεγμένα με τον ίδιο τούς βλαστό και δεμένα με 
σπάγκο ή και σε μικρότερη συσκευασία. Η κοπή δε των βλαστών πρέπει να 
είναι καθαρή. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και 
κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 
μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 
τόπου προορισμού. 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  
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Στρύχνον το λυκοπερσικόν Οι τομάτες πρέπει να είναι του εμπορικού τύπου 
¨στρογγυλές΄΄ νωπές, να μην έχουν σαπίσει ή υποστεί άλλες αλλοιώσεις 
τέτοιες που να τις καθιστούν ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι 
επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγμένες από μη επουλωμένα σπασίματα και 
από εμφανείς πράσινους χρωματισμούς στη ζώνη που βρίσκεται στη βάση 
του ποδίσκου. Οι τομάτες πρέπει να είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, 
απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένες, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, 
καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές, απαλλαγμένες από 
κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Ο 
καρπός, να είναι σφαιρικός ή μακρόστενος, εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και 
να έχει έντονο κόκκινο χρώμα απαλλαγμένος από σκασίματα. Το μέγεθος 
της διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι 30 – 40 mm Κωδικών 3 και 4, 
βάρους 150-210 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα προϊόντα πρέπει να 
παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 
αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 
προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις τού τόπου προορισμού. Επιπλέον, 
απαγορεύεται η τοποθέτηση σφραγίδας ή ετικέτας πάνω στις ίδιες τις 
τομάτες. 

ΜΥΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ) 

Τα προϊόντα πρέπει να είναι ακέραια, υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που 
έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα 
για κατανάλωση, καθαρά και περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά 
απαλλαγμένα από χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και απαλλαγμένα από 
ορατές ξένες ουσίες, φρέσκα, ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς 
οργανισμούς, ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται 
από επιβλαβείς οργανισμούς, συμπαγή, μη προχωρημένης ανάπτυξης, 
απαλλαγμένα από εξωτερική μη φυσιολογική υγρασία, απαλλαγμένα από 
ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση. 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τομή 
πρέπει να είναι συμμετρική. 

Μαϊντανός δέμα 350γρ, φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

Δυόσμος φρέσκος, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

Άνηθος φρέσκος, δέμα 450γρ, αρίστης ποιότητας, ώριμος και πράσινος. 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά πράσινα, φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε 
δέμα των 1000 gr. 

ΠΡΑΣΑ 

 Πράσο φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 
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ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  

Παντζάρια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

ΣΠΑΝΑΚΙ  

Σπανάκι φρέσκο. αρίστης ποιότητας, καθαρισμένο ώριμο και πράσινο. 

ΒΛΗΤΑ φρέσκα 

 

ΦΡΟΥΤΑ: 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να έχουν 
φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας, φυσιολογική 
(άνευ τεχνητών τρόπων) σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά με το χέρι, να 
έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία 
φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 
από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 
καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 
ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη 
μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. 

Τα καρπούζια πρέπει να είναι Α κατηγορίας και να έχουν τα χαρακτηριστικά 
της ποικιλίας. 

Το μήκος του μίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. 
Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας ώριμα με έντονο κόκκινο εσωτερικό 
χρωματισμό. Τα καρπούζια ανά τεμάχιο να είναι βάρους 6-10 Kgr. Η 
συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 
λειτουργιών του. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και 
μια κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και 
στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 
τόπου προορισμού. 

 

 

ΚΕΡΑΣΙΑ  

Τα κεράσια πρέπει να είναι ολόκληρα, φρέσκα στην όψη, υγιή, αποκλείονται 
τα προϊόντα που έχουν σαπίσει ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που να 
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τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, κρουστά (ανάλογα µε την 
ποικιλία), καθαρά, σχεδόν απαλλαγμένα από εμφανείς ξένες ουσίες, 
πρακτικά απαλλαγμένα από παράσιτα, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική 
υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, πρέπει να φέρουν τον 
ποδίσκο τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και 
να έχουν επαρκή ωριμότητα. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των κερασιών θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπεται να αντέχουν στη μεταφορά 
και στη μεταχείριση, και να φθάσουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισμού. Τα κεράσια που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει 
να είναι καλής ποιότητας, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από εγκαύματα, 
σχισμές, μώλωπες ή ελαττώματα που προκαλούνται από χαλάζι. Η 
ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής 
τομής. Τα κεράσια πρέπει να έχουν ελάχιστο μέγεθος 12 mm. Το 
περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει 
µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής, ποικιλίας και ποιότητας. Το μέγεθος των 
καρπών πρέπει να είναι ως επί το πλείστον ομοιογενές. Το εμφανές τμήμα 
του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του 
συνόλου. Τα κεράσια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του δέματος πρέπει να είναι καινούρια, 
καθαρά και από ύλη που να µην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 
εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή 
σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, µε την 
προϋπόθεση ότι τη εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει µε μελάνη 
ή µε κόλλα που δεν είναι τοξικά. Τα δέματα δεν πρέπει να περιέχουν ξένα 
σώματα. 

ΜΗΛΑ 

 Μηλέα η ήμερος, Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι 
και να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας 
σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει 
να έχουν συλλεγεί προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η 
σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να 
είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 
παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με 
επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας 
και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη 
γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Η διάμετρος της 
ισημερινής τομής καθορίζεται σε 70-85 mm (μεγέθη 70-75, 75-85) και 
βάρους 170-220 gr περίπου. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε 
συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το 
περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τους 
ομοιογενές. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και 
φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρές, 
απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες 
σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια 
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κατάσταση τέτοια πού να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 
μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του 
τύπου προορισμού. 

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά. 

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά 
δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη 
διατηρησιμότητα του και την παρουσίασή του στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, — ελαφρούς μώλωπες που δεν 
υπερβαίνουν το 1 cm2 της συνολικής επιφάνειας και οι οποίοι δεν είναι 
αποχρωματισμένοι, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

— τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, — το 1 cm της 
συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του 
φουζικλαδίου (Venturia inaequalis) της οποίας η συνολική επιφάνεια δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 cm2, — πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως: 

— καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται να υπερβαίνουν ελαφρώς την 
κοιλότητα του ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού 
αλλά δεν δύνανται να είναι τραχιές, και/ή 

— λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/5 της συνολικής 
επιφάνειας του καρπού και δεν έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό 
χρωματισμό του καρπού, και/ή 

— έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 της συνολικής 
επιφάνειας του καρπού, ενώ η λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση και η έντονη 
σκωριόχρωση μαζί δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1/5 κατ’ ανώτατο όριο 
της συνολικής επιφάνειας του καρπού. 

Ο ποδίσκος μπορεί να λείπει, με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι 
καθαρός και δεν έχει υποστεί φθορά ο προσκείμενος φλοιός. 

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα 
κατ’ ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 
υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων 
στα φρούτα του κατώτερου στρώματος, και έτσι να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

Οι μπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να 
είναι σφριγηλές, να είναι υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 
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προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες 
από ορατές ξένες ύλες, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να 
είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο 
άθικτό, άκαμπτο, μη προσβεβλημένο από μύκητες και µη αφυδατωμένο, να 
τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος, να έχει ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα 
των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες, να μην έχουν 
υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές 
συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή 
ή/και ξένη γεύση. Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των μπανανών 
πρέπει να επιτρέπουν την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη 
φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε 
ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός 
ωρίμανσης μετά τη φυσική τους ωρίμανση. Το μέγεθος καθορίζεται με βάσει 
του μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο 
προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του πάχους μιας εγκάρσιας 
τομής του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως 
προς το διαμήκη άξονα. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός να είναι 
αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm. Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να 
είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, 
ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του 
περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό τον συνόλου. 

ΠΕΠΟΝΙΑ  

Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήμα και χρώμα χαρακτηριστικό της 
ποικιλίας (γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωματισμός τον φλοιού στα σημείο 
όπου ο καρπός βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης) και να είναι νωπής εμφάνισης. Πρέπει να είναι απαλλαγμένα 
από σκασίματα και μώλωπες (ελαφριές ρωγμές γύρω από το ποδίσκο, 
μήκους μικρότερου των 2 mm που όμως δεν αγγίζουν τη σάρκα). Το μήκος 
του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν στις ποικιλίες που δεν αποσπώνται 
τη στιγμή της ωρίμανσης δεν θα υπερβαίνει τα 3 mm. Οι τύποι πεπονιών 
που προτείνονται είναι: Ελληνικά τύπου Αργούς, Αμερικάνικου τύπου, 
στρογγυλά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 
απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 
ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 
καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 
φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλα ξένο 
σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει 
να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να 
είναι καλής ποιότητας. Το εμφανές μέρος τον περιεχομένου της κάθε 
συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το 
περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πρέπει να είναι μεταξύ τους 
ομοιογενή. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την 
κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των ζωτικών και 
φυσιολογικών λειτουργιών του Κάθε μέσο συσκευασίας μέσα στο οποίο 
διακινούνται θα είναι υποχρεωτικά χαρτοκιβώτιο το οποίο θα είναι 
απαλλαγμένο από κάθε ξένο σώμα. 



 

 

Σελίδα 72 από 125 

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται στις κατωτέρω ποικιλίες καρπών 
που κατατάσσονται στο είδος των «εσπεριδοειδών» : 

— λεμόνια του είδους Citrus limon (L.), 

— πορτοκάλια του είδους Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

Α. Ελάχιστες απαιτήσεις Τα εσπεριδοειδή όλων των κατηγοριών πρέπει να 
είναι: 

ακέραια, απαλλαγμένα από μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς 
που έχουν επουλωθεί, 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, απαλλαγμένα από 
φθορές οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που 
προσβάλλουν τη σάρκα, απαλλαγμένα από σημάδια ξήρανσης και 
αφυδάτωσης, απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από χαμηλές 
θερμοκρασίες ή παγετό, απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική 
υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση. 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται 
σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει 
χειρισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 
προορισμού. 

Β. Απαιτήσεις ωρίμασης Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε 
κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη 
των κριτηρίων όσον αφορά την ποικιλία, την περίοδο συλλογής και τη ζώνη 
παραγωγής. 

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από τις ακόλουθες 
παραμέτρους που αναφέρονται για κάθε κατωτέρω είδος: 

— ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, 

— ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 

— χρωματισμό. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε κατά το 
πέρας της κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, στον 
τόπο προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας. 

EΙΔΟΣ Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό (τοις εκατό, %) Ελάχιστη αναλογία 
σακχάρων προς οξέα 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΑ 20 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Επιτρέπονται καρποί 
με πράσινο χρώμα (εάν δεν είναι σκούρο), υπό τον όρο ότι πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό. 
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Πορτοκάλια : Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Ωστόσο, επιτρέπονται 
καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός 
δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού και ότι 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό. 
Επιτρέπονται τα πορτοκάλια που παράγονται σε περιοχές με υψηλές 
θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
του καρπού και έχουν πράσινο χρώμα που υπερβαίνει το ένα πέμπτο της 
συνολικής επιφάνειας του καρπού, υπό τον όρο ότι πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό 

Ομάδα των ναβελίνων 33 6,5:1 

Λοιπές ποικιλίες 35 6,5:1 

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ωρίμασης μπορούν να 
υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται 
μόνον εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά. 

Γ. Ταξινόμηση:  

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν 
τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και/ή του εμπορικού τύπου. 

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 
ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 
ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών 
ηλιακών εγκαυμάτων, 

— ελαφρά εξελισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότι δεν 
επηρεάζουν τη σάρκα, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται κατά τον σχηματισμό 
του καρπού, όπως αργυρόχροες επιστρώσεις, σκωριόχρωμες κηλίδες ή 
φθορές από επιβλαβείς οργανισμούς, 

— ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί και οφείλονται σε μηχανικά 
αίτια, όπως προσβολή από χαλάζι, τριβή ή κτυπήματα από τον εν γένει 
χειρισμό τους, 

— ελαφρά και μερική αποκόλληση του φλοιού (ή της εξωτερικής 
επιδερμίδας) για όλους τους καρπούς της ομάδας των μανταρινιών. 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 
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Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να 
είναι καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 
εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή 
σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την 
προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετικέτας έχει γίνει με 
μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 
αλλοιώσεις στον φλοιό. 

Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγμένοι πρέπει να χρησιμοποιείται λεπτό, 
στεγνό, καινούριο και άοσμο χαρτί. 

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που ενδέχεται να μεταβάλει 
τα φυσικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή και τη 
γεύση τους. 

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 
Επιτρέπεται, ωστόσο, μία παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα βραχύ (μη 
ξυλώδη) κλώνο με πράσινα φύλλα προσκολλημένο στον καρπό. 

ΛΕΜΟΝΙΑ Κιτρέα η λεμονέα  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό καθώς και 
εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίοι έχουν επουλωθεί. Τα λεμόνια 
πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές 
ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα 
με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από 
κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας 
και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 
αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 
άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη 
γεύση ή/και οσμή. Να έχουν σχήμα ωοειδές με τις άκρες τους μυτερές να 
είναι ώριμα, χυμώδη, με έντονο κίτρινο χρώμα και οι καρποί να έχουν 
φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης παραγωγής. Το 
ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι σε 45 mm και το 
μέγιστο 67mm. Επιπλέον, οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται 
διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά μέσα 
συσκευασίας. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  

Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν 
επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα 
προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 
προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 
σχηματισμένα, µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 
απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 
προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 
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υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, 
μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας. 

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά. 

Ο φλοιός μπορεί, ωστόσο, να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελαφρά 
ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 
ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, 

— ελαφρά σημάδια από πίεση τα οποία δεν υπερβαίνουν 1cm2 της 
συνολικής επιφάνειας, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

— 1,5 cm2 μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, 

— 1 cm2 της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  

Η διάμετρος της ισημερινής γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 73 έως 80 
mm και βάρους 135- 220 gr. 

A 67 – 73 mm ΒΑΡΟΣ 135 – 180 gr 

AA 73 – 80 mm ΒΑΡΟΣ 180 – 220 gr 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ  

Τα σταφύλια και οι ρώγες πρέπει να είναι υγιή, εξαιρούνται τα προϊόντα που 
έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να 
είναι ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, 
πρακτικά απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων ή ασθένειες, χωρίς 
εμφανή ίχνη μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, χωρίς ξένη 
οσμή ή/και γεύση. Επιπλέον, οι ρώγες πρέπει να είναι ολόκληρες, 
καλοσχηματισμένες, κανονικά αναπτυγμένες. Τα σταφύλια πρέπει να έχουν 
συλλεγεί επιμελώς. Η σταφυλή πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένη και 
ώριμη. Η ανάπτυξη και η κατάσταση της σταφυλής πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να επιτρέπει να αντέχει στη μεταφορά και τη μετακίνηση και να φθάνει 
στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Τα επιτραπέζια 
σταφύλια πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να 
παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και χρωματισμό της ποικιλίας, 
λαμβανομένης υπόψη της περιοχής παραγωγής. Οι ρώγες πρέπει να είναι 
συνεκτικές, καλά προσφυόµενες και στο μεγαλύτερο δυνατά βαθμό 
κολλημένες στον μίσχος τους. Το μέγεθος των σταφυλιών να είναι ελάχιστο 
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βάρος κατά σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το περιεχόμενο κάθε 
δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει µόνο σταφύλια της ίδιας 
καταγωγής, ποικιλίας, κατηγορίας και του ίδιου βαθμού ωριμότητας. Τα 
επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η επαρκής προστασία του προϊόντος. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να 
είναι καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή 
εσωτερικές αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή 
σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την 
προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η τοποθέτηση της ετικέτας έχει γίνει με 
μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ύλη. 

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων/διαθεσιμότητας, 
δύναται να γίνει προμήθεια και άλλων τύπων λαχανικών και φρούτων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και 
την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. , όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό 
του είδους. Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη 
παραγγελία, η οποία θα δίδεται έως 48 ώρες, ανάλογα με την 
διατηρησιμότητα του τροφίμου, πριν την παράδοση. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Α. Το χορηγούμενο είδος (γιαούρτη), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως 
αυτή ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 82 και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 
«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν 
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» 
(ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά απουσία αντιβιοτικών 
και γενετικά τροποποιημένων υλικών. 

Να έχει: 

• Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη. 

• Γεύση ευχάριστη. 
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• Οσμή υπόγλυκη. 

• Α 3,3-3,8. 

Να μην παρουσιάζει 

• ευρωτίαση, 

• σήψη, 

• εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και σχήματος, 

• ανώμαλη οσμή και γεύση (πικρή, ταγκή, ξινισμένο ή δύσοσμο) 

• αλλοίωση από μικροβιακή δράση, 

• μυκητίασης αποικίες στην επιφάνειά του, 

• υπολείμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, αντιβιοτικών, 
φυτοτοξινών τύπου Α & Β, βαρέων μετάλλων σύμφωνα με τους ΕΚ 
1881/2006, ΕΚ 396/2005, ΕΚ 10/2011, ΕΚ 2377/1990 και τροποποιήσεις, 
Φυτοφάρμακα 149/2008, Αλλεργιογόνα 68/2007. 

• Όριο διοξινών 3pg WHO-PCDD/F-TEQ/gr α (ΕΚ) 1881/2006 και 
τροποποιήσεις αυτών. 

• Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως 
αυτά ορίζονται, ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004 και ΠΔ 9/89. 

1. Απουσία salmonella spp σε 25 gr σε 5 δείγματα. 

2. Απουσία E.coli σε 1 gr σε 5 δείγματα. 

3. Σταφυλόκοκκοι πηκτάση θετικοί Απουσία σε 1gr σε 5 δείγματα. 

4. Ολικά κολοβακτηριοειδή Απουσία σε 1 gr σε 5 δείγματα. 

5. Ζύμες – μύκητες < 10 cfu/gr σε όλη την διάρκεια της εμπορικής ζωής. 

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία της γιαούρτης (Α) πρώτη συσκευασία- κεσεδάκι, θα είναι από 
υλικό κατάλληλο για τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ 
του Κ.Τ.Π. και θα κλείνει αεροστεγώς με αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού 
που θα περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-
2%Cu, max 0.05% άλλα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
601/602, το δε βάρος της κάθε συσκευασίας να είναι περίπου 5 kg. Τα μέσα 
συσκευασίας δεν θα μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες στο προϊόν. 
Στο μέσο συσκευασίας (κεσεδάκι) θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά 
στα Ελληνικά με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή άλλο 
μηχανικό τρόπο που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ 
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89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις: 

1. Επωνυμία παρασκευαστή. 

2. Αριθμός έγκρισης. 

3. Η ημερομηνία παραγωγής και 

4. Η ημερομηνία λήξης. 

5. Ο κωδικός παρτίδας, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις 
σήμανσης τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και 
μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, 
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 Γιαούρτι 

1. Γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά 10 % . 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και 
την ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 
πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό 
του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 
οποία θα δίδεται έως 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του 
τροφίμου, πριν την παράδοση. 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα, ανά είδος, στον Κ.Τ.& Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 

Συνθήκες ωρίμανσης – Χρόνος ωρίμανσης 

A. H ωρίμανση των τυριών πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η 
θερμοκρασία δεν θα είναι κατώτερη των +100C και θα υπάρχει κατάλληλη 
για κάθε τύπο τυριού υγρομετρική κατάσταση. O χρόνος ωρίμανσης 
εξαρτάται από την κατηγορία ταυ τυριού: α) τα πολύ σκληρά, τα σκληρά και 
τα ημίσκληρα τυριά για να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να 
παραμείνουν για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες στις παραπάνω συνθήκες, β) 
τα μαλακά τυριά για να συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να 
παραμείνουν τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Εξαιρούνται τα «Λευκά τυριά 
άλμης», τα οποία είναι παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα και 
επιτρέπεται να διατίθενται δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την παρασκευή τους 
(η εξαίρεση αυτή δεν αφορά τα Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά). 

Β. Συνθήκες αποθήκευσης των ώριμων τυριών μέχρι τη διάθεσή τους στην 
κατανάλωση: α) πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε 
κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλoύμενo έντoνo ρεύμα αέρα, 
θερμοκρασίας από 00C έως +100C και υγρομετρικής κατάστασης από 75 
έως 85, β) μαλακά τυριά: σε κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο 
μέτριο ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας 00C έως +20C και υγρομετρικής 
κατάστασης από 85 έως 95 %. Εξαιρούνται τα συσκευασμένα σε 
συσκευασίες αδιαπέραστες από υγρασία π.x. μεταλλικά δοχεία, τα oπoία 
αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 00C έως +20C. 

Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊόντα, θα αναγράφονται 
στην Ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 
του Κ.T.Π. και στις επιμέρους παραγράφους τoυ άρθρου 83 Γ (γενικές 
διατάξεις για τα τυριά από γάλα, με ωρίμανση) και επιπλέον: 

– κατηγορία τυριού, 

– είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί, 
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– ελάxιστo λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), 

– μέγιστη υγρασία, 

– ημερομηνία παραγωγής, 

– ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 

– xώρα προέλευσης – παραγωγής του τυριού, 

– έδρα τυροκομείου παρασκευής τυριού (μόνο για τα Παραδοσιακά τυριά), 

– ποσοστό άλατος, 

– πρόσθετα, είτε έxoυν προστεθεί στη μάζα του τυριού είτε υπάρxoυν στην 
επιδερμίδα του τυριού και με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται 
στο άρθρο 11 ταυ Κ.T. και επίσης με οδηγίες, όπου χρειάζονται, π.x. όταν η 
επιδερμίδα έxει ναταμυκίνη θα δίνονται οδηγίες στον καταναλωτή μέχρι 
ποιο βάθος θα καθαρίζει το τυρί. 

Ήτοι: 

α) Το προϊόν. 

β) Την Προέλευση. 

γ) Την επωνυμία και την έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

δ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. 

ε) Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. 

στ) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης, τον αύξοντα 
αριθμό του μέσου συσκευασίας. 

Οι λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρ.7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις σήμανσης των τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και 
μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 
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• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, 
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 

Η επικάλυψη των τυριών μπορεί να είναι από κερί μελισσών, σκληρή 
παραφίνη ή άλλες ύλες που για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να τύχουν 
έγκρισης του ΑΧΣ και κατά περίπτωση, του ΕΟΦ ή του ΚΕΣΥ. 

Η επικάλυψη μπορεί να είναι χρωματισμένη με τις χρωστικές του 
παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων καθώς 
και με τις χρωστικές Ε180, Λιθορουμπίνη ΒΚ και Ε160β Ανάττο, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα IV, του εν λόγω άρθρου και σύμφωνα με τους 
όρους των παραρτημάτων αυτών. Επιτρέπεται η επάλειψη, η εμβάπτιση ή ο 
ψεκασμός μόνο της επιφάνειας των σκληρών, των ημίσκληρων και 
ημιμαλακών τυριών με ναταμυκίνη ή πιμαρισίνη και με την προϋπόθεση ότι 
στο τυρί που διατίθεται στην κατανάλωση: 

1. Θα διαπιστώνεται απουσία ναταμυκίνης σε βάθος 5 mm. 

2. Το κατάλοιπο της ναταμυκίνης δεν θα υπερβαίνει το 1mg/dm2 
επιφανείας. 

Η συσκευασία να είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ 
που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον 
Κ.T.Π.. 

Οι προσφορές των παρακάτω προϊόντων θα είναι επώνυμες ως προς τα 
προσφερόμενα είδη με παράλληλη προσκόμιση σχετικών δειγμάτων. Η 
προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού, βάσει του 
οποίου θα γίνεται και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

1.  ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 
2.  ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΜΥΖΗΘΡΑ)  
3.   ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
4.   ΓΚΟΥΝΤΑ 

Το τυρί ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται 
στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις. 
H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά 
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται παρά κάτω, 
από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο.  

 

Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Λίπος επί ξηρού 43% κατ΄ελάχιστον. 
2. Υγρασία 56% μέγιστον. 
3. Χλωριούχο Νάτριο 3% μέγιστον. 
4. Ενεργό οξύτητα 4.25-4.5% ph. 
5. Χρώμα καθαρό λευκό. 
6. Υφή συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές. 
7. Εμφάνιση μαλακό τυρί με λίγες ή καθόλου οπές κατανεμημένες σε όλη 
την μάζα. 
8. Γεύση ευχάριστη, λιπόλυσης ελαφρά όξινη και πλούσιο άρωμα. 
9. Σχήμα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. 
10. Συνεκτικότητα μαλακό τυρί που να κόβεται σε λείες φέτες. 

11. Οπές: Καθόλου ή λίγες – Κατανομή: Σε όλη τη μάζα Σχήμα οπής: 
Ακανόνιστο. 
 

Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Κολοβακτηροειδή < 100 
2. Escherichia coli < 10 
3. Salmonella spp 0 
4. Listeria monocytogenes 0 
5. Staphylococcus aureus <100 
 

Γ .ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που 
δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) «ΦΕΤΑ» (FETA). 
β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
γ)Τυρί. 
δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 
ε) Το βάρος του περιεχομένου. 
στ) Η ημερομηνία παραγωγής. 
ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1. 
Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 
2. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΦΕ-1650-20/12/94). Τα στοιχεία 
ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας 
της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο 
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παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι 
ενδείξεις α, β, γ, δ, ε και στ’ αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε 
συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της «ΦΕΤΑΣ» (FETA). 

  

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΛHΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 
Το σκληρό τυρί, (ΜΥΖΗΘΡΑ) να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτό 
ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και 
υγειονομικές διατάξεις. 
Να έχει παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία 
αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών, μετά από οξυγαλακτική 
ζύμωση με την επενέργεια πυτιάς ή άλλων ενζύμων οι καλλιέργειες 
βακτηρίων, η ωρίμανση δε να έχει γίνει στους 12-14oC με σχετική υγρασία 
85-90% και για (3) τουλάχιστον μήνες. 

 

Το παραδιδόμενο σκληρό τυρί να έχει: 

Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1 Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ ελάχιστον. 
2. Υγρασία 38% μέγιστον. 
3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον. 
4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% pΗ. 
5. Υφή σκληρής συμπαγής. 
6. Εμφάνιση συνεκτική. 
7. Γεύση αλμυρή πικάντικη. 
8. Σχήμα κυλινδρικό. 

 
Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Κολοβακτηροειδή – 
2. Escherichia coli – 
3. Salmonella spp Απουσία 
4. Listeria monocytogenes Απουσία 
5. Staphylococcus aureus – 
Γ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που 
δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 
1. Το προϊόν. 
2. Η ονομασία Προέλευσης. 
3. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
4. Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξεως. 
5. Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας. 
6. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
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3 . ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον 
ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να 
έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές 
διατάξεις. 
Κεφαλοτύρι είναι το σκληρό τυρί που παράγεται παραδοσιακά στην 
Ελλάδα, από γάλα πρόβειο, ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το παραδοσιακό 
κεφαλοτύρι να έχει : 

Α .ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ελάχιστο. 
2. Υγρασία 38% μέγιστον. 
3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον. 
4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% PΗ. 
5. Συνεκτικότητα: Σκληρό τυρί. 
5. Χρώμα υποκίτρινο έως ανοικτό καστανό. 
6. Υφή σκληρή συμπαγής ελαστική, με πολλές οπές στη μάζα του. 
7. Εμφάνιση συνεκτική λεπτή. 
8. Γεύση αλμυρή πικάντικη. 
9. Σχήμα κυλινδρικό. 
10. Διαστάσεις: Διάφορες – Βάρη: Μικρό 4-6κιλά Μεγάλο 10-12 κιλά. 
11. Άλλα χαρακτηριστικά: Ευχάριστη, ελαφρά αλμυρή γεύση και πλούσιο 
άρωμα. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών 
ουσιών στο τυρί. 
 

Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
7. Κολοβακτηροειδή – 
8. Escherichia coli – 
9. Salmonella spp Απουσία 
10. Listeria monocytogenes Απουσία 
11. Staphylococcus aureus – 
 

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι που δεν 
μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 
α) «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ». 
β) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 
γ) Το βάρος του περιεχομένου. 
δ) Η ημερομηνία παραγωγής. 
ε) Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 
στ) Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα 
είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93. 
 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
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Α. ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π 
άρθρα 79 και 80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ. 
1050/1996 ΦΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, την 
Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.. Να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες 
υγειονομικούς κανόνες και τις κτηνιατρικές διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995, 
καθώς και στις διατάξεις 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωση 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή 
και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. 
Α’), και τον Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της παραγράφου 8) στα 
πλαίσια εφαρμογής του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». 

Το γάλα αγελάδος θα πρέπει να έχει υποβληθεί  σε επεξεργασία που 
περιλαμβάνει την έκθεση του σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 
διάστημα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15΄) ή άλλος συνδυασμός για την 
επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος. 

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και 
θετική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία 
που δεν υπερβαίνει τους 6οC, στην θερμοκρασία στην οποία και 
συντηρείται, η δε διάρκεια της συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
επτά ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Η 
διάρκεια της συντήρησης είναι ευθύνη του παρασκευαστή. 

Να είναι ομογενοποιημένο, που σημαίνει ότι, εάν μείνει σε ακινησία 48 ώρες 
δεν πρέπει να σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός  της κρέμας, η δε 
περιεκτικότητα σε λίπος της υπερκείμενης ποσότητας  100 cm3γάλακτος 
φιάλης του ενός Lit να μη διαφέρει περισσότερο από το 10% της 
περιεκτικότητας σε λίπος του εναπομείναντος γάλακτος. 

Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει 
περιεκτικότητα σε λίπος 1%- 2 % . Επιπλέον, να έχει ειδικό βάρος στους 
15οC  1,028g/l (για το πλήρες) και στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ. 
%) 8,5 (για το 0%). 

  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 

ΓΑΛΑ  

Το  παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ. 56/95, 
Κανονισμούς (ΕΚ) 2073/2005 και 1441/2007, με διαδικασίες παραγωγής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 
854/2004. 
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Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml. 

Παθογόνα n=5, c=0,  Απουσία σε 25 g. 

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με εμφανή και 
ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά: 

Η ένδειξη ¨παστεριωμένο¨, 

Η χώρα προέλευσης του, 

Το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, 

Το Εργοστάσιο παραγωγής, 

Η θερμοκρασία συντήρησής του, καθώς και οι ημερομηνίες 
παστερίωσης και ανάλωσης αυτού (διάρκεια έως 7 ημέρες). 

Ο κωδικός παρτίδας. 

Η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 
2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία από την πάροδο της οποίας και 
μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με 
την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 

Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 
τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την 
οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, 
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Το γάλα  να είναι σε   συσκευασία των 1 lit  . 

Η συσκευασία να είναι Tetra Pak ή άλλης ανάλογης και να πληροί όλους 
τους κανόνες υγιεινής και τους όρους του Άρθρου 85 του Κ.Τ.& Π και των 
Τροποποιήσεων αυτού. (Α/Α) 4 να είναι σακούλα από πλαστική ύλη Η  
συσκευασία για τα είδη να είναι σε  πλαστικά  που θα έχουν χειρολαβές για 
την εύκολη μεταφορά τους. Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί 
απαραίτητο από την Επιτροπή Παραλαβής , θα παραλαμβάνεται ποσότητα 
5 lt τα οποία θα βράζονται ενώπιον του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου 
του. Εάν το γάλα όταν βράσει ¨κόψει¨, αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένη 
οξύτητα και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει όλη 
την ποσότητα του παραδιδομένου γάλακτος. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το 
οποίο παρασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα πρέπει να 
διαθέτει Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
ISO 22000:2005. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μετά από 
έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται την προηγούμενη ή δύο ημέρες 
πριν όταν μεσολαβεί αργία.  Εάν οι ημέρες αργίας είναι πάνω από τρείς 
ημέρες και η ημερομηνία λήξης ανάλωσης είναι η ημέρα διάθεσης αυτού, 
για τυχόν αλλοίωση του είδους η ευθύνη είναι του προμηθευτή. 

Η ώρα παράδοσης οριζόμενη θα είναι η  07.00 έως 07.45 π.μ. και δύναται 
να τροποποιείται με τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες του κάθε Παραρτήματος. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 
οποία θα δίδεται 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα  του τροφίμου, 
πριν την παράδοση. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των 
κρίσιμων σημείων ελέγχου ( σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ  

Κομπόστα ροδάκινο  
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Α ΄ ποιότητας (νωπό τρόφιμο φυτικής προέλευσης – φρούτο ροδάκινο – 
ζάχαρη – νερό- γλυκόζη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 800 γραμμάρια ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, 
χρώμα, γεύση) για το εγκυτιωμένο τρόφιμο φυτικής προέλευσης. 
Συσκευασία καθαρή Απουσία ξένων σωμάτων Θερμοκρασία παραλαβής : 
0º C-21ºC Απουσία πρόσθετων χρωστικών ουσιών– τοξικών ουσιών – 
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών –
παρασίτων και μυκήτων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να συσκευάζονται σε κυτία, όπου 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ανθεκτικότητας, της σκληρότητας, 
της διαπερατότητας και της καταληλότητας προοριζόμενοι για τρόφιμα. Τα 
κυτία θα είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα ή σκουριές με όλες τις 
ενδείξεις στην ελληνική. Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Ο χρόνος 
βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης θα είναι 
τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα 
παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων Συνθήκες διατήρησης : 0º C-21ºC. 
Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα Τροφίμων-Ποτών, τις 
ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προμηθευτής όπως φέρει τίτλους 
πιστοποίησης για την διαχείριση της διασφάλισης της υγιεινής και της 
ανάλυσης της επικινδυνότητας, των κρίσιμων σημείων ελέγχου για τους 
χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των προμηθευόμενων 
ειδών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή από διαπιστευμένο φορέα. Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής απλά διακινεί το τρόφιμο, προσκομίζει τους 
τίτλους πιστοποίησης από την εταιρεία που προμηθεύτηκε το τρόφιμο. Η 
μεταφορά του τροφίμου θα πραγματοποιείται με οχήματα (ψυγεία) όπου θα 
τηρούν τους Υγειονομικούς όρους της Απορρύπανσης και Απολύμανσης 
αυτών. Υποχρεωτικά θα φέρουν ηλεκτρονικά καταγραφικά θερμομέτρων για 
τον έλεγχο και την τήρηση των θερμοκρασιών απαιτήσεων της μεταφοράς 
του τροφίμου. Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να διαθέτουν τίτλο 
πιστοποίησης καταλληλότητας, αναλυτικά για το κάθε όχημα από τις 
αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Έλεγχος: Μακροσκοπικός έλεγχος, 
Εργαστηριακός (Γ.Χ.Κ.) κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής του 
τροφίμου. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των 
κρίσιμων σημείων ελέγχου ( σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  

Διπλής συμπύκνωσης 28-30% διαλυτών στερεών τομάτας, σε μεταλλικό 
κουτί Μικτού Βάρους 800 γραμμαρίων. 

 

 



 

 

Σελίδα 89 από 125 

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

Μαρμελάδα µε γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε 
κατάλληλη συσκευασία, σε ατομική συσκευασία . Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγμένα 
ευρείας κατανάλωσης. Να είναι ελληνική, να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 
40% σε φρούτο να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφέων και Ποτών και 
τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές πατάξεις. 

Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των 
κρίσιμων σημείων ελέγχου ( σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

• Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι.  

• Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.  

• Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η 
ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

Τα ζυµαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να µην προορίζονται για 
επαγγελματική χρήση. Τα ζυµαρικά να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
οσµή και αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγµένα από 
έντοµα, ακάρεα κ.λπ. Η συσκευασία των ζυµαρικών να είναι των 1000 γρ.  ή 
όπως αναφέρεται στους παραπάνω πίνακες κατά περίπτωση για το κάθε  
Παράρτημα.  

 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: 

Συσκευασία: Τυποποιημένο προϊόν, καθαρή συσκευασία 

Θερμοκρασία παραλαβής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Σήμανση: Ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

Ξένα σώματα: Απουσία 

Κατάσταση προϊόντος: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών 

 ( οσμή, χρώμα ). 

Το προϊόν να μην έχει προσβληθεί από ακάρεα ή μίνθες. 
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Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 

Υγρασία: 11-13,5% 

Οξύτητα: 0,9% σε γαλακτικό οξύ 

Πρόσθετες χρωστικές: Απουσία 

Συσκευασία: Χρήση πλαστικής συσκευασίας, σηματοδοτούμενης με την 
ένδειξη  

< κατάλληλο για τρόφιμα >, με προδιαγραφές σκληρότητας, ανθεκτικότητας, 
διαπερατότητας κατά των επιβλαβών ουσιών, προστασία από επιμολύνσεις 
ή απόκτηση οσμών από εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Αναγράφονται στην συσκευασία τυπωμένα: ο γραμμικός κώδικας, το σήμα 
καταλληλότητας, το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα 
ή το σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή. 

Τίτλοι πιστοποίησης: Ο χορηγητής όπως διαθέτει τίτλους πιστοποίησης 
ορθής και καλής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης της επικινδυνότητας 
και ιχνηλασιμότητας  των κρίσιμων σημείων ελέγχου, για τους χώρους 
παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης του χορηγούμενου 
είδους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή άλλο διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. Η μεταφορά των ζυμαρικών να γίνεται με καθαρά και 
απολυμασμένα μεταφορικά οχήματα. 

Χρόνος ζωής: Ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

Συνθήκες αποθήκευσης- Διατήρησης: Χώρος σκιερός, ξηρός και δροσερός.   

Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των 
κρίσιμων σημείων ελέγχου ( σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 

ΑΥΓΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ  

Αυγά, ωοσκοπημένα, κατηγορίας Α΄ (extra νωπά), κατηγορία βάρους – Μ – 
μεσαία, 53 γραμμαρίων έως 63 γραμμαρίων. Τα αυγά να είναι σύμφωνα με 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα Προεδρικά Διατάγματα και 
τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις 
βάσει των κείμενων διατάξεων. Επίσης θα είναι Α΄ κατηγορίας (extra νωπά) 
και θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

1. Κέλυφος και μεμβράνη : φυσιολογικό, καθαρό και ανέπαφο. 

 2. Αεροθάλαμος : ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλ., ακίνητος.  
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3. Ασπράδι : φωτεινό, διαυγές, ζελατινώδους υφής, ελεύθερο από κάθε 
είδους ξένα σώματα. 

4. Κρόκος : ορατός κατά την ωοσκόπηση, υπό μορφής σκιάς μόνο, χωρίς 
σαφές περίγραμμα και χωρίς να απομακρύνεται αισθητά από την κεντρική 
θέση κατά την περιστροφή του αυγού, ελεύθερος από κάθε είδους ξένα 
σώματα.  

5. Βλαστόδισκος : ανεπαίσθητη ανάπτυξη.  

6. Οσμή : χωρίς ξένες οσμές.  

Τα αυγά κατηγορίας Α΄ (extra νωπά) θα είναι σφραγισμένα με κωδικό που 
υποδεικνύει το διακριτικό αριθμό του παραγωγού και επιτρέπει τη 
διαπίστωση της μεθόδου εκτροφής. Ο κωδικός αποτελείται από :  

1. έναν αριθμό που ταυτοποιεί τη μέθοδο εκτροφής (Ο: βιολογική 
παραγωγή, 1: ελευθέρας βοσκής, 2: αχυρώνας, 3: κλωβοί).  

2. τον κωδικό που ταυτοποιεί το κράτος – μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
μονάδα παραγωγής. 3. τον κωδικό της Νομαρχίας.  

4. τον κωδικό του παραγωγού. Η μεταφορά των αυγών γίνεται με καθαρά 
κλειστά οχήματα που εξασφαλίζουν την προστασία των συσκευασμένων 
αυγών από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι 
ανθεκτικές, ξηρές, καθαρές, σε καλή κατάσταση συντήρησης, 
κατασκευασμένες από τέτοια υλικά, ώστε να προφυλάσσονται από ξένες 
οσμές και από κίνδυνο μεταβολής της ποιότητάς τους. Οι ενδείξεις πάνω 
στα αυγά και στις συσκευασίες πρέπει να είναι ευκρινείς και ευανάγνωστες. 
Τα αυγά θα παραλαμβάνονται συσκευασμένα σε μεγάλες συσκευασίες 
(χαρτοκιβώτια). Οι μεγάλες συσκευασίες που περιέχουν αυγά σε ανοικτές 
θήκες θα φέρουν τις ενδείξεις σε μία από τις εξωτερικές όψεις και επιπλέον 
σε ταινία ή ετικέτα, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία : 1. 
Όνομα και διεύθυνση ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά για 
τη συσκευασία. 2. Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου . 3. Κατηγορία 
Α΄ (extra νωπά). 4. Κατηγορία βάρους Μ.  

5. Αριθμός αυγών.  

6. Ημερομηνία ωοτοκίας.  

7. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.  

8. Τρόπος εκτροφής. Η μεταφορά των αυγών θα γίνεται με καθαρά και 
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οφείλουν να προσκομίσουν 
Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
Νομαρχιών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  



 

 

Σελίδα 92 από 125 

 

Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και 
ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των 
κρίσιμων σημείων ελέγχου ( σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 185 
      

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
      

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 180 
      

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 165 
      

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 180 
      

6 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ

ΚΙ ΚΙΛΑ 300 
      

7 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔ

Ι ΚΙΛΑ 120 
     

+ 

8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 180 
      

9 
ΛΑΧΑΝΟ 
ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 150 

      
10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

      
11 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 195 

      
12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 165 

      
13 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 195 

      
14 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 165 

      
15 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 120 

      
16 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 60 

      
17 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 500 

      
18 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 55 

      
19 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 1200 

      
20 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 100 

      

21 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 110 
      

22 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 180 
      

23 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 60 
      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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24 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
      

25 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 105 
       

 
 

26 

 
ΣΤΑΦΥΛΙ   

 
ΚΙΛΑ 

 
 

45 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (ΣΤΑΦΙΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
 

  
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

   

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 

1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 52 
      

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 52 
      

3 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 18 
      

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 22 

      

5 

ΑΝΘΟΣ 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

160ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 225 
      

6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1950 
      

7 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
      

8 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚ.30ΓΡ. 

(ΣΥΣΚ. 5ΤΕΜ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

Α 15 
      

9 

ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

10 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 37 
 

  
    

11 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 22 
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12 
ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΜΑΥΡΕΣ ΚΙΛΑ 30 
 

  
    

13 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 300 
 

  
    

14 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 37 
 

  
    

15 
ΘΥΜΑΡΙ 40ΓΡ. 

(ΦΑΚΕΛΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 22 
 

  
    

16 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 

15 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
 

  
    

17 
ΚΑΝΕΛΛΑ 

ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
 

  
    

18 

ΚΑΦΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 13,5 
 

  
    

19 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 800 

ΓΡ ΚΙΛΑ 180 
 

  
    

20 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 60 
      

21 
ΛΕΜΟΝΙ 

(ΧΥΜΟΣ) 330 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 52 
      

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 30 
      

23 

 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 90 
      

24 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΦΥΤΙΚΗ ΤΩΝ 

1000 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 27 
      

25 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 37 
      

26 ΜΕΛΙ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 3 
      

27 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
      

28 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
      

29 

ΜΠΕΙΚΙΝ 
ΠΑΟΥΝΤΕΡ 

(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

Α 22 
      



 

 

Σελίδα 96 από 125 

 

30 

ΝΕΡΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

1,5ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 210 
      

31 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤ

ΟΣ 800ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 45 
      

32 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 52 
      

33 ΠΕΝΝΕΣ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 60 
      

34 
ΠΕΠΟΝΑΚΙ ΨΙΛΟ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 22 
      

35 

ΠΙΠΕΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 3 
      

36 
ΠΛΙΓΟΥΡΙ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 55 
      

37 
ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 30 
      

38 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 2 
      

39 
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 100 
      

40 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  

ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
      

41 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  

ΓΡ ΚΙΛΑ 60 
      

42 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 10 
      

43 
ΤΣΑΪ  ΦΑΚΕΛΑΚΙ 

10ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
      

44 
ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 37 
      

45 

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 15 
      

46 ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 
      

47 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 97 
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48 

ΦΥΛΛΟ 
ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 10 
      

49 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 4 
      

50 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 45 
      

51 

ΧΥΜΟΙ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΙ ΕΝΟΣ 
ΛΙΤΡΟΥ 

(ΔΙΑΦΟΡΟΙ) ΛΙΤΡΑ 90 
      

52 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 7 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

  

 
 

ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
   

          

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ  

ΛΙΤΡΑ 3500 
      

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ  

1 ΛΙΤΡ. 1%  

με 2%ΛΙΠ 

2 

ΓΑΛΑ 
ΦΡΕΣΚΟ 1 
ΛΙΤ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΚΤΟΖΗ ΛΙΤΡΑ 30 

      

3 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 238 
      

ΑΓΕΛΑΔΑΣ  

10% ΛΙΠ    (5 
ΚΙΛΩΝ) 

4 
ΜΥΖΗΘΡΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 22 
      

5 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  

ΚΙΛΑ 390 
      

ΔΟΧΕΙΟ 
Π.Ο.Π. 15 

ΚΙΛΩΝ  

(ΕΓΧΩΡΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 60 
      

2 ΜΠΑΜΙΑ ΚΙΛΑ 30 
      

3 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 

ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 60 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΨΑΡΙΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
ΓΑΛΕΟΣ 
ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 370 

      

2 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛΑ 30 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 13 
 

  
    

2 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 13 
 

  
    

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 13 
 

  
    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΟΞΥΤΗΤΑ 

1% 5 
ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 51 

  
  

   
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 

 
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 

 
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 

  

 
ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΚΙΛΑ 1.700 
      

2 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΑ 8 
      

3 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-
ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 30 

      

4 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 3 
      

5 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 
      

6 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 3 
      

7 ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΙΛΑ 6 
      

8 ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 450 
      

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 75 
      

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 120 
      

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 150 
      

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 225 
      

6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 270 
      

7 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 195 
      

8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 675 
      

9 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΧΛΩΡΟ ΚΙΛΑ 60 
      

10 
ΛΑΧΑΝΟ 
ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 375 

      
11 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 75 

      
12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 75 

      
13 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 240 

      
14 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 510 

      
15 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 210 

      
16 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 150 

      
17 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 120 

      
18 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 800 

      
19 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 2100 

      

20 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 225 
      

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 330 
      

22 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 100 
      

23 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 37 
      

24 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 90 
      

25 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 195 
      

 
26 

 
ΣΤΑΦΥΛΙ 

ΚΙΛΑ 130 
      

 (ΣΤΑΦΙΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΑΛΑΤΙ  

ΚΙΛΑ 142 
      

ΙΩΔΙΟΥΧΟ  

1 ΚΙΛΟΥ 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ  

ΚΙΛΑ 90 
      

ΧΡΗΣΕΙΣ 1000ΓΡ. 

3 

ΑΛΕΥΡΙ  

ΚΙΛΑ 48 
      

ΦΑΡΙΝΑ 1000ΓΡ. 

4 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 25 
      

5 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 33 

      

6 

ΑΝΘΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 397 
      

 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
160ΓΡ. 

7 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5550 
      

8 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

9 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚ.30ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 

5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 60 
      

10 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 630 
      

11 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΚΑΦΕΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 4 
      

12 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 60 
      

13 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 37 
      

14 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 67 
      

15 

ΚΑΝΕΛΛΑ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 60 
      

ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ. 

16 ΚΑΚΑΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 10 
      

17 

ΚΑΦΕΣ 

ΚΙΛΑ 26 
      

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
1000ΓΡ. 
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18 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 800 ΓΡ ΚΙΛΑ 232 
      

19 
ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 120 
      

20 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  

ΚΙΛΑ 150 
      

ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ 

21 

ΛΕΜΟΝΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 420 
      

(ΧΥΜΟΣ)  

330 ΓΡ. 

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 157 
      

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 6 ΚΙΛΑ 150 
      

24 

 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 
ΚΟΦΤΟ  

ΚΙΛΑ 150 
      

ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ 

25 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 
ΦΥΤΙΚΗ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 135 
      

ΤΩΝ 1000 ΓΡ 

26 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 105 
      

27 ΜΕΛΙ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 10 
      

28 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 9 
      

29 

ΜΠΕΙΚΙΝ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 
      

ΠΑΟΥΝΤΕΡ  

(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) 

30 

ΝΕΡΟ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 80 
      

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  

1,5ΛΙΤΡΟ 

31 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

800ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 165 
      

32 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 277 
      

33 

ΠΑΓΩΤΟ  

ΛΙΤΡΑ 40 
      

ΒΑΝΙΛΙΑ  

2ΛΙΤΡΑ 

34 

ΠΙΠΕΡΙ  

ΚΙΛΑ 6 
      

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1000 
ΓΡ. 
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35 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ 

ΚΙΛΑ 90 
      

 1000 ΓΡ. 

36 

ΡΕΒΥΘΙΑ  

ΚΙΛΑ 135 
      

1000 ΓΡ. 

37 

ΡΙΓΑΝΗ  

ΚΙΛΑ 4 
      

ΤΡΙΜΕΝΗ  

1000 ΓΡ 

38 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 675 
      

39 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  
ΧΟΝΔΡΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 82 
      

 500 ΓΡ.   

40 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 3 
      

41 ΤΑΡΑΜΑΣ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 3 
      

42 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ  

ΚΙΛΑ 135 
      

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  
ΓΡ 

43 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 28 
      

44 

ΦΑΚΕΣ  

ΚΙΛΑ 127 
      

ΜΕΤΡΙΕΣ 1000ΓΡ. 

45 

ΦΑΣΟΛΙΑ  

ΚΙΛΑ 135 
      

ΜΕΤΡΙΑ 1000ΓΡ. 

46 

ΦΑΣΟΛΙ 

ΚΙΛΑ 135 
      

 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ  

1000ΓΡ. 

47 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 187 
      

ΣΙΚΑΛΕΩΣ 250 ΓΡ 

48 

ΦΥΛΛΟ  

ΚΙΛΑ 75 
      

ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

 ΚΙΛΟΥ 

49 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 10 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ  

ΛΙΤΡΑ 5.500 
      

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ  

1 ΛΙΤΡ. 1% με 
2%ΛΙΠ 

2 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 357 
      

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
10% ΛΙΠ     (5 

ΚΙΛΩΝ) 

3 
ΜΥΖΗΘΡΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 80 
      

4 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  

ΚΙΛΑ 570 
      

ΔΟΧΕΙΟ 
Π.Ο.Π. 15 

ΚΙΛΩΝ  

(ΕΓΧΩΡΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 250 
      

2 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 

ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 265 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΨΑΡΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΓΑΛΕΟΣ 
ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 345 
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2 ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΙΛΑ 195 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 6 
      

2 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 6 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 210 
      

 ΟΞΥΤΗΤΑ 
1%  

5 ΛΙΤΡΩΝ 

2 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 22 
      

5 ΛΙΤΡΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
      

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
      

3 ΒΛΙΤΑ ΚΙΛΑ 0 
      

4 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 90 
      

5 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 135 
      

6 ΚΕΡΑΣΙ ΚΙΛΑ 15 
      

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 50 
      

8 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 

ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 85 
      

9 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ  

ΚΙΛΑ 15 
      

ΧΛΩΡΟ 

10 
ΛΑΧΑΝΟ 
ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 45 

      
11 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 50 

      
12 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

      
13 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 70 

      
14 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 40 

      
15 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 50 

      
16 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 50 

      
17 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 30 

      
18 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 150 

      
19 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 30 

      
20 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 200 

      
21 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 30 

      

22 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 30 
      

23 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 100 
      

24 ΠΡΑΣΣΟ ΚΙΛΑ 15 
      

25 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 30 
      

26 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 22 
      

27 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
      

28 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 60 
      

29 

ΣΤΑΦΥΛΙ  

ΚΙΛΑ 30 
      

(ΣΤΑΦΙΔΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α.  ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24% 

1 

ΑΛΑΤΙ  

ΚΙΛΑ 15 
      

ΙΩΔΙΟΥΧΟ  

1 ΚΙΛΟΥ 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ  

ΚΙΛΑ 20 
      

ΧΡΗΣΕΙΣ 1000ΓΡ. 

3 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
      

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

      

5 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 
ΛΙΤΡΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
      

(ΓΚΑΖΟΖΑ) 

6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 400 
      

7 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
      

8 

ΒΑΝΙΛΙΑ 
ΦΑΚ.30ΓΡ. (ΣΥΣΚ. 

5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7 
      

9 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 10 
      

10 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

11 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 15 

ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

12 

ΚΑΝΕΛΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

 ΣΚΟΝΗ 50 ΓΡ. 

13 ΚΑΚΑΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 7 
      

14 ΚΑΦΕΣ  ΚΙΛΑ 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
1000ΓΡ. 

15 ΚΕΤΣΑΠ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 
      

16 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ  

ΚΙΛΑ 15 
      

ΡΟΔΑΚΙΝΟ 800 ΓΡ 

17 

ΛΕΜΟΝΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 60 
      

(ΧΥΜΟΣ) 330 ΓΡ. 

18 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

ΦΥΤΙΚΗ ΤΩΝ 1000 
ΓΡ 

19 
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
      

20 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 25 
      

21 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 
      

 ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) 

22 
ΝΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

800ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

23 ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 60 
      

24 

ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ  

ΚΙΛΑ 15 
      

ΦΕΤΕΣ  

25 ΠΑΣΤΕΛΙ 100ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
      

26 

ΠΙΠΕΡΙ  

ΚΙΛΑ 3 
      

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 1000 
ΓΡ. 

27 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 3 
      

28 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ   

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 
      

ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   

29 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 2 
      

30 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 100ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 
      

31 ΤΑΡΑΜΑΣ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 1 
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32 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 3 
      

33 ΤΑΧΙΝΙ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 3 
      

34 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ  

ΚΙΛΑ 15 
      

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  
ΓΡ 

35 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 4 
      

36 

ΤΣΑΪ   

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
      

ΦΑΚΕΛΑΚΙ 10ΤΕΜ. 

37 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΚΙΛΑ 15 
      

 ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500ΓΡ. 

38 

ΦΥΛΛΟ  

ΚΙΛΑ 20 
      

ΚΡΟΥΣΤΑΣ  

ΚΙΛΟΥ 

39 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 10 
      

40 

ΧΑΜΟΜΗΛΙ  

ΠΑΚΕΤΑ 10 
      

ΦΑΚΕΛΑΚΙ  

(ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ) 

41 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 22 
      

42 

ΧΥΜΟΙ  

ΛΙΤΡΑ 15 
      

ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΙ ΕΝΟΣ 

ΛΙΤΡΟΥ 

 (ΔΙΑΦΟΡΟΙ) 

43 

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 
250ML 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
      

 (ΚΟΚΤΕΙΛ) 

44 
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΙΛΑ 5 
      

45 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΛΑ 
ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
ΦΡΕΣΚΟ 1 
ΛΙΤΡ. 1% με 

2%ΛΙΠ ΛΙΤΡΑ 500 
      

2 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 34 
      

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
10% ΛΙΠ(5 

ΚΙΛΩΝ) 

3 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 
ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 5 

      

4 
ΤΥΡΙ 

ΓΚΟΥΝΤΑ ΚΙΛΑ 20 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

    

           

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 60 
      

2 ΜΠΑΜΙΑ ΚΙΛΑ 10 
      

3 
ΦΑΣΟΛΑΚΙ 

ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 60 
      

4 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 60 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΓΑΡΙΔΕΣ  

ΚΙΛΑ 10 
      

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ 

2 ΓΑΥΡΟΣ ΚΙΛΑ 33 
      

3 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 30 
      

4 ΓΑΛΕΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 15 
      

5 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΑ 10 
      

6 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΙΛΑ 10 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 12 
      

2 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 12 
      

3 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 12 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΡΟΛΟ ΚΙΛΑ 15 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
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ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
  

 
 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1,00 

ΚΟΥΛΟΥΡΙ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
      

ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ 

2,00 ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΙΛΑ 0 
      

3,00 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 0 
      

4,00 

ΜΠΑΓΚΕΤΑ 
ΤΥΡΙ – 
ΖΑΜΠΟΝ – 
ΑΛΟΙΦΗ ΚΙΛΑ 120 

      

5,00 ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 359,00 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 6,50 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 74,16 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 439,66 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 
5 ΛΙΤΡΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 

 
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 

 
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΟΜΑΔΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
13% 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΠΑΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΠΡΟΣ ΤΟ  
……………….. ………………. 
………………..,  Τ.Κ. ………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας 
………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο  
διαγωνισμό του …………………..……………… για την  ανάθεση 
…………………………………………………… 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της.     
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.      
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας  υποβληθεί 
πριν από  την ημερομηνία λήξης της.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………. 
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αναφέρεται  στη  Διακήρυξη).  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την τράπεζά μας.   
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΠΡΟΣ ΤΟ  
……………….. ………………. 
……………………….  Τ.Κ. ……………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας 
………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της 
Σύμβασης …………………..……………… για την  προμήθεια 
…………………………………………………… 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.      
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.   
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ …../201… 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
 

 
Στη  Λαμία  σήμερα ……./……./201..οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στη ……………………….., με ΑΦΜ:  
Δ.Ο.Υ.: ……………………..,  νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού 
…………………., το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.» και 
αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει 
........................................................ με Α.Φ.Μ. ………………………………Δ.Ο.Υ. 
……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 
από ........................................................, με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά 
του ως ……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται  στο εξής 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,  
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 

………………………………………..» για τα Παραρτήματα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» της διακήρυξης 
…….. /201 ……. που κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή, με απόφαση ΔΣ / 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. της υπ’ αριθμ. …………………. συνεδρίας, 
προϋπολογισμένης δαπάνης # .................... # € με ΦΠΑ ΧΧ% λόγω του ότι 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή / το μεγαλύτερο ποσοστό έκτπωσης. 

2. Οι τιμές ανά είδος παραμένουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
και της τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο που προέκυψε για 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Διευθύνσεις:        
Α.Φ.Μ:    
Δ.Ο.Υ:  

Τηλέφωνο:  
Fax:  

ΚΑΕ:  
CPV:  



 

 

Σελίδα 117 από 125 

 

οποιονδήποτε λόγο και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή 
αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των 
επομένων του. 

3. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη 
συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες 
πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο. 
Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και 
αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 
αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται.  

4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 
υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο 
κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της 
διακήρυξης, ο δε προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται 
όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα 
Παραρτήματα αυτής. 

5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 
την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η 
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και 

συγκεκριμένα από ……………………. κι έως ………………………….  
2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο 

προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, 
ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών 
προϊόντων. 

3. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των 
οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Υγείας ή 
Υ.Πε ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική 
προμήθεια στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) 
που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του 
αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του 
συνόλου αυτών.   

4. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δεν κάνει χρήση 
αυτής, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη 
χρησιμοποίησης των συμβατικών προϊόντων. 

5. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή 
υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 

6. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης 
επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το 
προβλέπουν. 

7. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της 
σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καμία 
μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά 
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ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του 
άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

8. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο 
περιβάλλον. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε στο 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. την με αριθμό……………………… και …………………….. € 
εγγυητική επιστολή της ..........................……….Τράπεζας, η οποία ισχύει 
μέχρι την επιστροφή της. 

2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν 
παράτασης αυτής και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
εκκρεμείς υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 

υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δηλαδή η προμήθεια 
…………………………………………………… στις ζητούμενες ποσότητες 
και με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, που προκύπτουν από την 
διακήρυξη……. /201 ….. και τις υπ’ αριθμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) και 
ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) αποφάσεις του Δ.Σ. περί έγκρισης της τεχνικής 
αξιολόγησης και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία 
καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. 

2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται 
από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα 
σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη 
σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση 
συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι 
των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και 
συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

• Διακήρυξη υπ’ αριθμ. …../201…. 

• Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αναδόχου 

• Τεχνική προσφορά αναδόχου 

• Οικονομική προσφορά αναδόχου 

• Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου 

• Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού 
προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. 
και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

• Κάθε άλλο έγγραφο που προσκόμισε ο μειοδότης στα πλαίσια του 
διαγωνισμού. 
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3. Είδη και ποσότητες που θα προμηθεύει ο προμηθευτής (στις διευθύνσεις 
των παραρτημάτων ) αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά Είδος και 
Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

(ακολουθεί πίνακας ειδών, ποσοτήτων και αξιών όπως θα προκύψει από τις 
κατακυρώσεις) 
 

4. Τεχνικές προδιαγραφές: 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν 
μέρει κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης 
εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου 
δικαιώματός του, στην περίπτωση που: 

• δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα  

• δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης 
και της ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών,  

• το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι 
σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  

• αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση. 

• αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να 
θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου 
του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, 
άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα 
προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την 
απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, 
πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 

3. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται 
κατά της  υγείας των περιθαλπομένων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

4. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες 
του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά  του 
ταυτάριθμου διαγωνισμού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν 
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επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

2. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

• Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους 
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν 
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου 
ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
προμηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα 
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 
αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

• Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
4412/2016. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρ. 74 του Ν.4412/16. 

• Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 
200%της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του 
δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή 
όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 

• Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση 
προμηθευτή/ανάδοχο από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από 
την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος λήψης του ποσού που δικαιούται 
να λάβει από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

• Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου αναδόχου 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, 
της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 
περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 

3. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 
(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς 
του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την 
κατακύρωση της προμήθειας. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν 
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβή των συμβατικών προϊόντων, καθώς και η 
σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, 
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ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται 
προς τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., κατά Παράρτημα  του. 

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών 
προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται 
στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 200% της 
τελευταίας παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπής ίση έως και με το 300% 
της τελευταίας παραγγελίας, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, 
σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί 
ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. μετά 
από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει 
συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της, κατά περίπτωση και ανά 
Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. αζημίως για αυτό. 

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι 
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής 
νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του 
παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

10. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της 
άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του 
αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία 

του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για 
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των 
συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά 
μήνα για την εξόφληση της προμήθειας των ειδών είναι : 

• Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβήςκαι Παρακολούθησης των 
όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το οποίο θα 
συντάσσεται από την κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή 
αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. για την Παραλαβή 
των Ειδών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης. 

• Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι 
χρεώσεις για κάθε Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. καθώς και το γενικό 
σύνολο. 

• Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική 
ενημερότητα). 

• Φορολογική ενημερότητα. 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε 
φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
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3. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, 
όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση 
των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις 
κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. την 
προκαλούν. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου του 
φόρου εισοδήματος. 

5. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 
των ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και 
λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της 
διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών απέδειξε 
ότι το είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν. 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ 

 
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ο Προμηθευτής 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη 
Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 
αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της 
στο μέλλον.  

2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και δεν δεσμεύει το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και 
μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

1. Η παραγγελία ειδών θα δοθεί γραπτώς από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., τμηματικά και 
σύμφωνα με τις ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο 
Παράρτημα Β΄ παρούσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά : 
- τμηματικά εντός δύο ημερών από την ημέρα παραγγελίας στο κάθε 

Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
- ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά στην έδρα ή 

στο παράρτημα, 
- μέσα στις αποθήκες του κάθε Παραρτήματος  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., με έξοδα, 

ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 
2. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την, κατά περίπτωση Παραρτήματος , 

αρμόδια Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής. 
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3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., υποχρεούται δε 
να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν την Συμβατική Προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

5. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με  την παρούσα σύμβαση.  Σε 
περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων 
υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους 
έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής 
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας. 

6. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 
με τους ίδιους όρους. 

7. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. 
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 
και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 

8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

9. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 
προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως 
άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων, και ενδεχομένως να 
τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. 

10. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της 
ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 
β) Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών γ) Για την κάλυψη των 
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λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% (από 
την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16) επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (από την έναρξη 
ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

1. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή 
των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι 
οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

• Πυρκαγιά  

• Πλημμύρα 

• Σεισμός 

• Πόλεμο 
 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 
ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση με άλλο τρόπο των εκ της παρούσας σύμβασης 
απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των 
απαιτήσεων του αναδόχου σε τρίτο φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται 
με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς της προμήθειας 
(μερικώς ή και ολικώς). 

2. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο 
(Διακήρυξη, προσφορά κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή παραδρομών 
εν γένει αυτού. 

3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν 
ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί 
Προμηθειών του Δημοσίου. 

4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 
διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου 
συμφέροντος. 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

6.  Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη 
γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.4412/16. 

7. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 
Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο 
περιβάλλον. 

8. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις 
συμβατικές ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν 
μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. 

9. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν 
θα υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά 
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αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των επί 
μέρους μονάδων του Κέντρου, ο προμηθευτής θα υποβάλλει 
οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. 

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε 
διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και 
τα μεν δύο αντίτυπα παραμένουν  στο αρμόδιο Γραφείο του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  για 
λογαριασμό του πρώτου των συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο 
προμηθευτής. 

 
 

 
 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για τον  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 


