
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ                                                                  ΛΑΜΙΑ  27-10-2020 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ                                                  ΑΡ.ΠΡΩΣ.2234 
 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Διεύθυνση: Λαμία τ.κ 35132 
Υπεύθυνος: Ι. Καββαδίας 
Τηλέφωνο: 22313 – 51117 
FAX: 22313 -  51125 

 

ΘΔΚΑ: «Ππλνπηηθόο δεκόζηνο δηαγσληζκόο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ ηξνθίκσλ 

γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ» 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξόλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

ΔΗ∆ΝΠ: Ξξνκήζεηα εηδώλ ηξνθίκσλ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ   

CPV: 15000000-8 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 29.759,09 € Δπξψ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ / 33.647,42 € Δπξψ µε ΦΞΑ 

13%, 24%      

ΣΟΖΚΑΡΝ∆ΝΡΖΠΖ: Ξξνυπνινγηζµφο Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΘΑΔ: 1511  

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο ( Σακειφηεξε Ρηµή) ζε Δπξψ) 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

Έρνληαο ππφςε:  
Ρηο  δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
 

1. Ρνπ Λ.4412/2016 ((ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)». 

 

2. Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 
Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

 

3. Ρνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε θαη 
ζπγρψλεπζε ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα».  
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4. Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

5. Ρνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 
Λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Ξαξαγξάθνπ Ε’: 
Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο 
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 

6. Ρνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο 
θψδηθαο) Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

7. Ρνπ Ξ.Γ.80/2016 «Ξεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
 

8. Ρνπ Λ. 3863/2010 (ΦΔΘ 115 Α/15-7-2010) : Λέν Αζθαιηζηηθφ   Πχζηεκα θαη 
ζπλαθείο δηαηάμεηο ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 

          9.Ρελ αξηζκ. πξση. νηθ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΘ 985/ΝΓΓ/21-11-  

2019).απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο, 

ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηα 

Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

 

       10.Ρελ  ππ. αξηζκ. 60440/1896/28-02-2020 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο κε 

            ηελ  νπνία εγθξίζεθε ν Ξ/ 2020.. 

 

        11.Ρελ ππ. αξηζκ.  190/10-7-2020   απφθαζε αλάιεςεο ηεο πεξεζίαο καο γηα 

δέζκεπζε πνζνχ 20.241,40 επξψ γηα ην 2020. 

         

        12.Ρελ εγγξαθή θαη δέζκεπζε ηνπ ππνινηπφκελνπ  πνζνχ ησλ 94.762,55 επξψ ζηνλ 

   αληίζηνηρν ΘΑΔ 1511  κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ξ/ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

          

       13.Ρελ αλάγθε Έγθξηζεο Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Ζιεθηξνληθνχ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

Ξξνκήζεηα εηδψλ Ρξνθίκσλ γηα ηα παξαξηήκαηα ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο 

Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 115.003,95 €, κε ην 

ΦΞΑ γηα έλα έηνο. Αλαιπηηθά γηα ην Ξαξάξηεκα Ξξνζηαζίαο Ξαηδηνχ ηνπ πνζνχ 

ησλ 5.861,62€, γηα ην Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο ηνπ πνζνχ ησλ 64.358,97€ γηα ην 

Ξαξάξηεκα ΑΚΔΑ Φζηψηηδνο ηνπ πνζνχ ησλ 44.783,36€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΞΑ. 
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         14.Ρελ ππ. αξηζκ.  15ε/14-07-2020 (ζέκα 5ν)   απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  

«Ξεξί Έγθξηζεο Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

εηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

115.003,95 €, επξψ κε ην ΦΞΑ γηα έλα έηνο». 

 

         15. Ρελ ππ. αξηζκ. 1374/15-07-2020 Γηαθήξπμε   Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 115.003,95 €, επξψ κε ην ΦΞΑ γηα έλα 

έηνο. 

 

       16.Ρν ππ. αξηζκ. 1537/05-08-2020 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε  ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ 

γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 115.003,95 €, 

επξψ κε ην ΦΞΑ γηα έλα έηνο 

17.Ρελ ππ. αξηζκ. 18εο/10-08-2020 (ζέκα 7ν)   απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  « 

Ξεξί  Έγθξηζεο θαη απνδνρήο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε  ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ 

γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 115.003,95 €, 

επξψ κε ην ΦΞΑ γηα έλα έηνο». 

   18.Ρν ππ. αξηζκ. 1658/ 26-08-2020 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

 δηαγσληζκνχ .  

      19.Ρελ ππ. αξηζκ. 20εο/03-09-2020 (ζέκα 1ν)   απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  « 

Ξεξί  Έγθξηζεο θαη απνδνρήο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε  ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 115.003,95 €, επξψ κε ην ΦΞΑ γηα έλα έηνο». 

 

      20.Ρν ππ. αξηζκ. 1968/ 25-09-2020 πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

 δηαγσληζκνχ. 

 

      21.Ρελ ππ. αξηζκ. 22εο/28-09-2020 (ζέκα 3ν)   απφθαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.   
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 

 

Α) Ππλνπηηθό δεκόζην  δηαγσληζµό µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ( 

Σακειφηεξε Ρηµή) ζε Δπξψ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΑΚΔΑ 

Φζηψηηδαο Ξξνυπνινγηζκνχ Ρξηάληα ελόο ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ  επξώ θαη ηξηάληα 

νθηώ  ιεπηώλ (31.400,38)€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Ξξνζηαζίαο Ξαηδηνχ Φζηψηηδαο Ξξνυπνινγηζκνχ Γύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ 

ζαξάληα επηά επξώ θαη ηεζζάξσλ ιεπηώλ (2.247,04) € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα δψδεθα  (12) κήλεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Ρξηάληα ηξηώλ 

ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα επηά επξώ θαη ζαξάληα δύν ιεπηώλ (33.647,42) € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  

 

 

Β) Ρόπνο – Σξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζµνύ  

 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΘΑΗ ΥΟΑ 
ΙΖΜΖΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξόλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35100 

 
Γεπηέξα 09  
Λνεκβξίνπ  
2020 
ΥΟΑ 14:30κ.κ.  

Θέληξν 
Θνηλσληθήο 
Ξξόλνηαο 
Ξεξηθέξεηαο 
Πηεξεάο 
Διιάδαο 
ΠΚΟΛΖΠ 25 
ΙΑΚΗΑ ΡΘ 
35132 

Ρξίηε 10 
Λνεκβξίνπ  2020 
ΥΟΑ 09:00π.κ. 

 

Γ) Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο αλέξρεηαη ζηηο (33.647,42) € επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α 13%-24%. Ζ Ξξάμε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζµφ ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  ΘΑΔ 1511 . 

 

∆) Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχµθσλα µε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα ζπλεµµέλα 

παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην µέξνο απηήο:  
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ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Α 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ              
(ΡΥΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ) 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Β 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ 
ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Γ 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ    Δ 

 

 Δ) Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ Πκχξλεο 25   Ιακία ηελ 
Ρξίηε 10 Λνεκβξίνπ  2020 ώξα 09:00π.κ. 
 Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επί 
απνδείμεη πξσηνθφιινπ ηελ πξνζθνξά ηνπο, απηνπξνζψπσο, ηαρπδξνκηθά ή µε courier έσο 
θαη ηε Γεπηέξα 09  Λνεκβξίνπ  2020 ώξα 14:30κ.κ. Θαηάζεζε Ξξνζθνξψλ µεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη.  

 

ΠΡ) Ρν ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή απφ ην Θέληξν θαη 

ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Ξ. Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο://kkppstereas.gr , 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΓΔΗΑ θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ 

www.promitheus.gov.gr. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παξαιήπηε ε ελεκέξσζή ηνπ γηα 

ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Γηα πιεξνθνξίεο θαη ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 2231351117 (Θαββαδίαο 

Ησάλλεο) . ιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 09:00 π.κ. έσο θαη ηελ 14:00κ.κ.. 

                                                                    

                                                                  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

  

                                                                     ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Λ. ΓΟΑΘΑΘΖΠ 
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ΓΗΑΘΖΟΜΖ 5/2020 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΩΛ ΞΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗ∆ΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ 
ΡΟΝΦΗΚΥΛ 

ΘΩ∆ΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΗ∆ΝΠ             (CPV) : 15000000-8 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ  
ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ                                  

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 
ΡΝ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ 

ΔΗ∆ΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ           ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΑΘΥΛ    

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ∆ΑΞΑΛΖ 
(ΠΔ ΔΟΩ)ΚΔ Φ.Ξ.Α.          

         33.647,42€ 

Φ.Ξ.Α.                                                   13%-24% 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 
ΒΑΟΛΔΗ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ 
Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ,                                                                        

ΘΑΔ: 1511 
 

ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ∆ΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΓΥΓΔΘΑ (12) 
ΚΖΛΔΠ ΑΞΝ ΡΖΛ  

ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΠΣΔΡΗΘΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ                                                                     

ΠΛΝΙΝ ΘΟΑΡΖΠΔΩΛ (ΔΞΗ %) ΘΟΑΡΖΠΖ ΔΛΗΑΗΑΠ 
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΑΟΣΖΠ 

∆ΖΚΝΠΗΩΛ ΠΚΒΑΠΔΩΛ                                                                         
(Δ.Α.Α.∆Ζ.Π.0,06%,)  

                                                                          
ΡΔΙΝΠ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ 3% ΔΞΗ 

ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΘΟΑΡΖΠΖΠ 
Δ.Α.Α.∆Ζ.Π 

                                                                       
ΝΓΑ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ 20%  

ΔΞΗ ΣΑΟΡΝΠΖΚΝ Δ.Α.Α.∆Ζ.Π                                                                           
.      
 

ΦΝΟΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΠΚΒΑΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 
ΘΑ ΓΗΛΔΗ ΞΑΟΑΘΟΑΡΖΠΖ 
ΦΝΟΝ 4%- ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΑΓΑΘΥΛ (ΑΟΘΟΝ 24 
Λ.2198/1994 
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ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Ρξηάληα ηξηώλ 

ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα επηά επξώ θαη ζαξάληα δύν ιεπηώλ (33.647,42) € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.   (13%-24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζµφ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020,2021, Θ.Α.Δ. 1511. 

 

ΑΟΘΟΝ 1: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

∆ηθαίσµα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµφ έρνπλ θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α. ζε θξάηνο – µέινο ηεο Έλσζεο, 

β. ζε θξάηνο – µέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνµηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.)  

γ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Π∆Π, ζηνλ βαζµφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεµφζηα ζχµβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ µε ηελ Έλσζε πξνζαξηήκαηνο Η, ηεο σο άλσ ζπµθσλίαο θαζψο 

θαη Ππλεηαηξηζµνί.  

δ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εµπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηµεξείο ή πνιπκεξείο ζπµθσλίεο µε ηελ Έλσζε ζε ζέµαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

∆εµνζίσλ Ππµβάζεσλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 2: ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

1. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, µαδί µε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

(1) Γηαβηβαζηηθό Έγγξαθν πνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζµφ, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη εθηφο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο θαη µε αλαγξαθή ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο, γηα ηελ 

πξσηνθφιιεζή ηνπ.  

(2) πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, 

ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε 

πξνζθνξά.  

(3) πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφµηµν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, 

ζηελ νπνία:  

            α) λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ ζηνλ νπνίν 

                  ζπµµεηέρνπλ.  

            β) λα δειψλεηαη φηη µέρξη θαη ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο  

                   ηνπο,  
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 ∆ελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί µε αµεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

παξαθάησ αδηθήµαηα:  

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

 δσξνδνθία  

 απάηε,   

 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,   

 λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, -  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ Νηθνλνµηθνχ Φνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη µέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ Νηθνλνµηθνχ Φνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο απηψλ. 

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχεη, ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνµνζεζία.  

• ∆ελ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18, ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’ 147).  

• ∆ελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο 

πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

• ∆ελ έρεη ζπλάςεη ζπµθσλίεο µε άιινπο Νηθνλνκηθνχο Φνξείο µε ζηφρν ηεο ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζµνχ.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί απνηειεζκαηηθά µε άιια 

ιηγφηεξν παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζµνχ απφ ηε πξφηεξε ζπκκεηνρή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηε πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχµβαζεο θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147), ε νπνία δε µπνξεί λα ζεξαπεπηεί 

µε άιια, ιηγφηεξν παξεµβαηηθά µέζα.  

• ∆ελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο πξνεγνχκελεο δεµφζηαο ζχµβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο µε αλαζέηνληα 
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θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζµα ηε πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχµβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφµνηεο θπξψζεηο.  

• ∆ελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηε πιήξσζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνµίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α’147).  

• ∆ελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη µε αζέµηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέµηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχµβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

αµέιεηαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζµφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.  

• ∆ελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα, ην νπνίν ζέηεη ελ  

   αµθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ.  

• Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ζην ΓΔΚΖ.  

γ) λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφµηζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

(4) Ρν ΦΔΘ ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο.  

(5) Ρν Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, φπσο ηζρχεη µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζε αθξηβέο 

αληίγξαθν. (Πε πεξίπησζε αηνµηθήο επηρείξεζεο θαηαηίζεηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αξµφδηα ∆Ν).  

(6) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο ζχµβαζεο εθηφο ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη µε 

ηνλ θάθειν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1α ηνπ αξ. 72 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη ιαµβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε Ξηζησηηθφ Ίδξπµα ηεο ρψξαο ή µε Γξακκάηην 

Ππζηάζεσο Ξαξαθαηαζήθεο ηνπ Ραµείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θα ∆αλείσλ.  

(7) Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπµµεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζµφ µε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

 

2.1 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

ΠΛΡΑΜΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α.1. Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν: 
 
Πηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθν ηνπ πξνζθέξνληα 
(θαηά πξνηίκεζε κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο) κε ηίηιν «ηερληθή πξνζθνξά» ζην νπνίν ζα 
ππάξρεη πίλαθαο πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαζψο θαη πεξηγξαθή πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, 
πιεξνθνξίεο γηα απηά, φπσο επίζεο θαη θαηάινγνο ησλ ζπλεκκέλσλ ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ (ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο). Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπν θαη ζα ζθξαγίδεηαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο. 
Πηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά. 
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1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο, απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, εθφζνλ απαηηείηαη 
λα έρεη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηελ έδξα 
ηνπ εθηφο Λνκνχ Αηηηθήο θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Λνκφ Αηηηθήο, 
εθφζνλ ππάξρεη, ζχκθσλα κε ηα αξ. 3 & 4 ηεο Θ..Α. 15523/30-08-2006 (ΦΔΘ 
1187/Β’/31-8-2006). 

2. πεύζπλε Γήισζε, ρσξίο ζεψξεζε, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 
(Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ πξνζθέξνληνο: 

i. φηη ν ζπκκεηέρσλ δχλαηαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ 
πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν 
ηελ πγεία ή θαη ηε αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή ελδερνκέλσο 
άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ. 

ii. φηη ε επηρείξεζε είλαη νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επαξθήο. 
 

iii. Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ 
ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε ΘΑ (αξ. 74 
ηνπ Λ.4412/16). 

iv. Λα δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη 
έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
Λ.4412/16, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ίδην άξζξνπ θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 
παξνχζαο εθφζνλ θαηαθπξσζεί ππέξ ηνπ ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 
                                                                                                                                                       

v. Λα δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

vi. Λα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

vii. Λα δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 
δεκνπξαηνχκελεο Ξξνκήζεηαο. 

viii. Λα δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ 
ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή 
καηαίσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

ix. Λα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ 270 εκέξεο. 

 

Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξα π. δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά 

θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

- πφρξενη ησλ ππεπζχλσλ δειψζεσλ είλαη , θαηά πεξίπησζε: 

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



- Γηα ηηο Ν.Δ. , Δ.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ͢   νη δηαρεηξηζηέο 
- Γηα ηηο Α.Δ. ͢   ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 
- Πε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ͢   νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
- Γηα ην ζπλεηαηξηζκφ ͢   ν Ξξφεδξφο ηνπ 
- Γηα ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ -  θνηλνπξαμία ͢   θάζε κέινο  

 
Α.2. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν:  

 
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη  επί πνηλή απνξξίςεσο, κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν θαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή πξνζθνξά».   

 

 
 

Όπνπ αλαθέξεηαη σο θξηηήξην θαηαθύξσζεο ε ρακειόηεξε ηηκή, λνείηαη όηη είλαη 

ε ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ αλά νκάδα είδνπο κίαο ή 

πεξηζζόηεξσλ  ή γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ ή γηα θάζε Ξαξάξηεκα ρσξηζηά 

όπσο πξνθύπηεη από ηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνύλ θάζε Ξαξάξηεκα ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  θαη νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Β’ ηεο παξνύζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πνζόηεηεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β’ 

θαη ην αληίζηνηρν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 
 

 
 

 ΑΟΘΟΝ 3: ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ  

1.Ζ ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε Δπξψ (€) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα 

εηδψλ , ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο  θαη θνξηνεθθφξησζεο ηνπο, κέρξη θαη ηνλ ηφπν παξάδνζήο 

ηνπ. Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ΦΞΑ επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγνληαη ηα 

πξνκεζεπφκελα είδε. Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο 

πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα απνδνζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ . Κε ηελ πξνζθνξά, ε ηηµή γηα ηελ δαπάλε πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο 

ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ, Ξξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην 

ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ αλά νκάδα είδνπο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ  ή γηα ην ζύλνιν 

ηνπ δηαγσληζκνύ ή γηα θάζε Ξαξάξηεκα ρσξηζηά όπσο πξνθύπηεη από ηνπο 

πίλαθεο πνπ αθνξνύλ θάζε Ξαξάξηεκα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  θαη νη νπνίνη 

παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Β’ ηεο παξνύζεο, θαη γηα ρξνληθό δηάζηεµα δώδεθα 

(12)  µελψλ ζε Δπξψ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην 

«πφδεηγκα Νηθνλνµηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’. 

2.Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηµψλ ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ «ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΛΑΙΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ», πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ’ ηεο παξνχζαο.  
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3.Ξξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηµή ζε ζπλάιιαγµα ή µε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4.Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηµή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

∆ηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζµνχ. 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 4: ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ – ΑΛΡΗΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ ζα 

ππνβάιιεη ηέηνηεο θχζεο πξνηάζεηο , δελ δηθαηνχηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί 

ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ.    

 

ΑΟΘΟΝ 5: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηαθόζηεο εβδνκήληα 

(270) εκεξνινγηαθέο µέξεο απφ ηελ επνµέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ.  

2. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία πξηλ 

απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε εθαηφλ νγδφληα (180) 

εκεξνινγηαθέο µέξεο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζµαηα ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, 

εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 

δηαγσληζµνχ εμππεξεηεί ην δεµφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζµφ 

µπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ 

ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξνπ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. Πηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ζπλερίδεηαη µε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο.  

3. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη απνξξίπηεηαη.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 6: ΣΟΝΛΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη ελδηαθεξφκελνη επί πνηλή απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ κέξνο ζην 

δηαγσληζκό κε κία κόλν γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ αλά νκάδα είδνπο κίαο ή 

πεξηζζόηεξσλ  ή γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ ή γηα θάζε Ξαξάξηεκα ρσξηζηά 

όπσο πξνθύπηεη από ηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνύλ θάζε Ξαξάξηεκα ηνπ 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζε 

απηφλ ηνλ θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη ηξεηο μερσξηζηνί θάθεινη:  

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



•έλαο ππν-θάθεινο ησλ ∆ηθαηνινγεηηθώλ Ππκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζµό  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη  

• έλαο ππν-θάθεινο ηεο Νηθνλνµηθήο Ξξνζθνξάο( Πηνλ ππνθάθειν δύν 

μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηελ έλδεημε πξσηόηππε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά & αληίγξαθν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο)   

 Πε όινπο ηνπο θαθέινπο (ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζηνπο ηξεηο ππν-θαθέινπο) 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα 

(ΔΞΩΛΚΗΑ, ∆ΗΔΘΛΠΖ θιπ. ∆ΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ), ν αξηζµόο ηεο δηαθήξπμεο, ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνύ θαη λα αλαγξάθεη επθξηλώο ηηο 

ελδείμεηο 

 

 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΔΗΓΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΡΥΛ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ 
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ   

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 5/2020 

Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ΠΚΟΛΖΠ 25 ΙΑΚΗΑ ΡΘ 35132                                            

 

 

 

Νη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ, µε ηελ απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζε απηήλ µέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εµέξα δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζµνχ, µε επζχλε ηνπ Ξξνζθέξνληα. Νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηνλ δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο µέρξη θαη ηε Γεπηέξα 09  
Λνεκβξίνπ  2020 ώξα 14:30κ.κ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ θαη ∆ηελέξγεηαο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ δελ αλαιακβάλεη θαµία επζχλε γηα ηπρφλ 
θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ Ξξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη µε 
ηνλ σο άλσ ηξφπν. Νη Ξξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ είηε µεηά ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία, είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην Ρµήµα Γξακκαηείαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 
Ξξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Αλαληηζηνηρία µεηαμχ ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Νη πξνζθνξέο δελ 
πξέπεη λα θέξνπλ μέζµαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο ή πξνζζήθεο. Δάλ δελ πξνθχπηεη µε 
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηµή ή δελ δίλεηαη εληαία, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξέο 
πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζµνχ, ζα είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε, ή ζα 
ζπλδπάδνληαη µε πξνυπνζέζεηο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ – ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Α) ∆ηαδηθαζία απνζθξάγηζεο – Αλάδεημε Κεηνδόηε 

Νη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ ζα 

παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζµνχ, ηελ εµέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζµνχ 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Θαηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



πξνζθνξψλ, νη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη λα παξίζηαληαη ζηνλ δηαγσληζµφ. Πηε πεξίπησζε 

απηή νη πξνκεζεπηέο ή νη αληηπξφζσπνη απηψλ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη µε ην δειηίν 

αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεµφζηα ελψπηνλ 

ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ πξνβαίλεη ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ήηνη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε.  

 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µε ηε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, νη νπνίνη κνλνγξάθνληαη απφ 

ηελ επηηξνπή θαζψο θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αλά 

θχιιν. Δπίζεο, κνλνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο. Ζ 

επηηξνπή ηνπ δηαγσληζµνχ ζα δηελεξγήζεη έιεγρν γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Νη ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη θάθεινη είλαη 

πιήξεηο ζχµθσλα µε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξνθξίλνληαη ζην 2ν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

(απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο). Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην νη θάθεινη ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

 2ν ΠΡΑ∆ΗΝ: Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο θαη ε επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζµνχ θαηαρσξεί ζε έγγξαθν – πξαθηηθφ ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ρν πξαθηηθφ απηφ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά) ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ 

δηαγσληζµφ (πξνθξηλφκελσλ θαη απνξξηπηέσλ) δηαβηβάδεηαη ζην Γ.Π ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο αλάδεημεο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Κεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί ν ζπκκεηέρσλ πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηµή ζε 

επξώ ρσξίο Φ.Ξ.Α.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 8: ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ 

 

1. Πηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα γίλεη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, απνζηέιιεηαη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα, ηελ ηηµή, ηνλ 

θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο, ηε ζπµθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο 

αλάζεζεο µε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ 

ηνπο.  

2. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), απηφο ζα θιεζεί λα ππνβάιεη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, (άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 147 Α’) 

µε βεβαίσζε παξαιαβήο, ηα δηθαηνινγεηηθά-έγγξαθα (∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε.  
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3. Δάλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχµβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, µε απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ.  

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ (ζχµθσλα µε ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 4412/ΦΔΘ Α΄147) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη (µε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 

Λ.4412 /ΦΔΘ147 Α’) ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο 

φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε 

αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη.  

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεµα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζχµθσλα µε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/ΦΔΘ Α΄147) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

∆ηαθήξπμεο, ρσξίο λα ιαµβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία µαηαηψλεηαη. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΡΝ ∆ΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, (Άξζξν 103 

ηνπ Λ. 4412, ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016,) µε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη 

θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε. 

Α. Έιιελεο (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξόζσπα):  

(1) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα:  

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε,  

  δσξνδνθία,  

  απάηε,  

 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο,  

  λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο,  
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  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ. 

 Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., Η.Θ.Δ ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

(2) Ξηζηνπνηεηηθό ηεο αξµόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην 

δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή δελ 

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο πξνθύπηνπζα από παξόµνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθφ/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξακκέλνη µέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Β. Αιινδαπνί (Φπζηθά θαη Λνµηθά Ξξόζσπα): 

(1) Απόζπαζµα πνηληθνύ µεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

 δσξνδνθία, 

 απάηε, - 

 Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα µε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

 λνµηµνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνµεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο,  

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο µνξθέο εµπνξίαο αλζξώπσλ  

 

ή ειιείςεη απηνχ, άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξµφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ Νηθνλνµηθφο Φνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηέο νη πξνυπνζέζεηο.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφµηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ. θαη Ν.Δ., Δ.Δ., ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο Ξεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



(2) Ξηζηνπνηεηηθό ηεο αξµόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμαµήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζεο 

πξνθχπηνπζα απφ παξφµνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφµνπ.  

(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξµόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήµεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αλ ην θξάηνο – µέινο ή ε ελ 

ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ δε θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

(1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά λα αληηθαζίζηαληαη 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηα θξάηε µέιε ή ζηηο ρψξεο πνπ δε πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπησλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξµφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εµπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

Νηθνλνµηθφο Φνξέαο.  

(4) Ξηζηνπνηεηηθό/Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηεο αξµφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο), µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγειµά ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαη αθεηέξνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξακκέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

 

Γ. Νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

πνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνµηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε, ζχµθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΘ 

Α’147). Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο 

πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε ρψξα απηή 

δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί µε ππεχζπλε 

δήισζε ελψπηνλ αξµφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνµηθφο θνξέαο.  
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ΑΟΘΟΝ 10 : ΠΚΒΑΠΖ  

Ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζίαο, 

ππνρξεώλεηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύµβαζε εληόο δέθα (10) εµεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ από ηελ ππεξεζία, πξνζθνκίδνληαο 

ηαπηόρξνλα θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία αλέξρεηαη 

ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύµβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ Πχµβαζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψµαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ µεξψλ, 

θαηαξηίδεηαη µε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ∆ηαθήξπμε. Ζ ζχµβαζε ζα 

θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ ∆ίθαην θαη δελ µπνξεί λα 

πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο.  

Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο θαηά 30% ιηγφηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πξνκήζεηαο ή θαηά 30% κεγαιχηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 13  : ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ.4412/2016 (Α’147), ζχµθσλα µε ην νπνίν:  

1. Γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο µε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ 

(ρσξίο Φ.Ξ.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εµέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφµελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνµηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη µέρξη πέληε (5) εµέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχµθσλα 

µε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) εµεξψλ, µεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθµαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ ∆εµνζίνπ πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχµβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 

φξγαλν.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 14: ∆ΗΘΑΗΩΚΑ ΚΑΡΑΗΩΠΖΠ 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή µε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, µεηά απφ απφθαζε ηεο 

Νηθνλνµηθήο Δπηηξνπήο µαηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεµφζηαο ζχµβαζεο:  
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1) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ µε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ 

απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή 

ζπκκεηερφλησλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχµβαζεο 

ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 

4412/2016. Καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεµφζηαο ζχµβαζεο µπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

µε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ 

νξγάλνπ θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

2.α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

2.β)αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηµέλνπ δελ 

ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην 

ππφ αλάζεζε αληηθείκελν.  

2.γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο.  

2.δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο µε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε. 

2.ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016.  

2.ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάιµαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή µπνξεί, µεηά απφ γλψµε ηνπ αξµφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 

µεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζµά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεµείν πνπ εµθηινρψξεζε ην ζθάιµα ή ε 

παξάιεηςε. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηελ 

Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή ηελ επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο µε ηνπο ίδηνπο ή 

ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. 

 

 

 

  ΑΟΘΟΝ 15:  ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο, ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Ρα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ 

πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

          Ν πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθψλ εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ 

ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο 

Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

          Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο 

έρεη απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ 
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θαζαξηφηεηαο απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηζνδχλακα ή 

βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ 

ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Ρκήκαηνο.  

 

 

  ΑΟΘΟΝ 16: ΡΟΝΞΝΠ & ΣΟΝΛΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή θαηά κήλα απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο 

Διιάδαο.  

2. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ.  

5. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 1666/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο 

ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 

θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

9. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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ΑΟΘΟΝ 17ν: ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΈΘΞΡΥΠΖ  ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ 

δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

       α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  

       β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ζχκβαζεο εληνιέο   ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., 

       γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  ,ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ ηνχην έπξεπε λα 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ 

βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – 

αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ 

θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ 

Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαηαπίπηνπλ. 

         Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

 

ΑΟΘΟΝ 18ν: ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

          Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. Νπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη 

κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. 
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ΑΟΘΟΝ 19: ΗΠΣΝΠΔΠ ∆ΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Γηα θάζε γεληθά δήηεµα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παηνχζα δηαθήξπμε θαη γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 

147/Α’/08- 08-2016) «∆εµφζηεο Ππµβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ & πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)». 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2020 ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΑΚΔΑ 
ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

ΝΚΑΓΑ ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 240 0,33 0,04   0,37 79,20 

2 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 0,40 0,05   0,45 20,00 

3 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ 190 0,88 0,11   0,99 167,20 

4 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ 380 0,35 0,05   0,40 133,00 

5 ΘΔΟΑΠΗΑ ΘΗΙΑ 20 1,99 0,26   2,25 39,80 

6 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ 360 1,80 0,23   2,03 648,00 

7 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ 140 1,00 0,13   1,13 140,00 

8 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ 350 0,77 0,10   0,87 269,50 

9 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ 190 0,44 0,06   0,50 83,60 

10 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ 50 0,90 0,12   1,02 45,00 

11 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 0,40 0,05   0,45 20,00 

12 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 230 0,39 0,05   0,44 89,70 

13 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ 340 1,09 0,14   1,23 370,60 

14 ΚΖΙΝ ΘΗΙΑ 230 1,19 0,15   1,34 273,70 

15 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ 530 1,16 0,15   1,31 614,80 

16 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ 140 0,69 0,09   0,78 96,60 

17 ΛΔΘΡΑΟΗΛΗ ΘΗΙΑ 90 1,50 0,20   1,70 135,00 

18 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ 60 0,70 0,09   0,79 42,00 

19 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ 1690 0,67 0,09   0,76 1132,30 

20 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ 230 1,09 0,14   1,23 250,70 

21 ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 
ΓΔΚΗΠΡΑ ΘΗΙΑ 140 1,24 0,16   1,40 173,60 

22 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ 350 0,58 0,08   0,66 203,00 
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ΝΚΑΓΑ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΙΑΡΗ 

ΗΥΓΗΝΣΝ 1 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 80 

0,33 0,04   0,37 26,40 

2 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 
1,5 ΙΗΡΟΝ 

(COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 18 

0,88   0,21 1,09 15,84 

3 

ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 
1,5 ΙΗΡΟΝ 

(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ
) ΡΔΚΑΣΗΑ 18 

0,88   0,21 1,09 15,84 

4 
ΑΛΘΝΠ 

ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ 
160ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 225 

1,16 0,15   1,31 261,00 

5 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ 
ΡΝΠΡ 750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 40 

2,31 0,30   2,61 92,40 

6 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 3000 0,20 0,03   0,23 600,00 

7 
ΒΑΛΗΙΗΑ 

ΦΑΘ.30ΓΟ. 
(ΠΠΘ. 5ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

0,22 0,03   0,25 6,60 

8 
ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 2 

1,01   0,24 1,25 2,02 

9 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 70 

2,31 0,30   2,61 161,70 

10 
ΔΙΗΔΠ 

ΘΑΙΑΚΥΛ ΘΗΙΑ 50 
1,65 0,21   1,86 82,50 

11 
ΕΑΣΑΟΖ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 200 

0,99 0,13   1,12 198,00 

12 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 50 3,55 0,46   4,01 177,50 

13 ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 
15 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 

0,40 0,05   0,45 12,00 

23 ΞΟΑΠΝ ΘΗΙΑ 20 0,49 0,06   0,55 9,80 

24 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ 90 1,58 0,21   1,79 142,20 

25 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 40 1,50 0,20   1,70 60,00 

26 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ 150 0,50 0,07   0,57 75,00 

27 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ 90 2,80 0,36   3,16 252,00 

28 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 680 0,95 0,12   1,07 646,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 7.019,90 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 6.212,30 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 7.019,90 € 
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14 ΘΑΛΔΙΙΑ 

ΠΘΝΛΖ 50 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 10 
1,65 0,21   1,86 16,50 

15 

ΘΑΦΔΠ 
ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 

ΛΡΔΘΑΦΔΦΛΔ 96 
ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 300 

3,64 0,47   4,11 1092,00 

16 ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  ΘΗΙΑ 150 

0,95 0,12   1,07 142,50 

17 
ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ 

ΚΔΡΟΗΝ 1000 
ΓΟ ΘΗΙΑ 100 

1,16 0,15   1,31 116,00 

18 
ΙΔΚΝΛΗ 

(ΣΚΝΠ) 330 
ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 150 

0,28 0,04   0,32 42,00 

19 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 80 

1,04 0,14   1,18 83,20 

20 ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 
ΓΟ. ΛΝ 3 ΘΗΙΑ 40 

1,04 0,14   1,18 41,60 

21 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 

ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ 
500 ΓΟ. ΛΝ 6 ΡΔΚΑΣΗΑ 60 

0,80 0,10   0,90 48,00 

22 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

2,50 0,33   2,83 50,00 

23 ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 

2,00 0,26   2,26 80,00 

24 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 40 

0,39   0,0936 0,48 15,60 

25 ΚΞΗΠΘΝΡΝΘΟΔ
ΚΑ ΡΥΛ 300 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

2,60 0,34   2,94 130,00 

26 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
0,5 ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 1500 

0,22 0,03   0,25 330,00 

27 ΜΓΗ 400 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

0,33 0,04   0,37 33,00 

28 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ 

ΦΔΡΔΠ ΘΗΙΑ 40 
3,63 0,47   4,10 145,20 

29 
ΞΔΛΛΔΠ 1000 

ΓΟ. ΘΗΙΑ 80 
1,04 0,14   1,18 83,20 

30 

ΞΔΛΛΔΠ 
ΝΙΗΘΖΠ 

ΑΙΔΠΖΠ1000 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 

1,90 0,25   2,15 76,00 

31 ΞΔΞΝΛΑΘΗ 
ΤΗΙΝ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 130 

1,32 0,17   1,49 171,60 

32 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 2 

12,50 1,63   14,13 25,00 

33 ΞΙΗΓΝΟΗ 500 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 50 

2,40 0,31   2,71 120,00 
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34 ΟΔΒΘΗΑ 1000 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 30 

2,40 0,31   2,71 72,00 

35 
ΟΗΓΑΛΖ 

ΡΟΗΚΔΛΖ 1000 
ΓΟ ΘΗΙΑ 2 

4,50 0,59   5,09 9,00 

36 ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 400 

1,43 0,19   1,62 572,00 

37 
ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 
ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 25 

0,66 0,09   0,75 16,50 

38 
ΠΡΔΒΗΑ ΚΔ 

ΔΟΘΟΗΡΝΙΖ 
500 ΓΟ. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 2 

10,00   2,4 12,40 20,00 

39 ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ 3 5,31 0,69   6,00 15,93 

40 
ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝ

Π 850 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

1,75 0,23   1,98 175,00 

41 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ 
1000  ΓΟ ΘΗΙΑ 80 

2,80 0,36   3,16 224,00 

42 ΡΠΑΦ  1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5 3,90 0,51   4,41 19,50 

43 ΦΗΓΔΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 0,88 0,11   0,99 88,00 

44 
ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 
ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 

0,90 0,12   1,02 180,00 

45 
ΦΙΙΝ 

ΘΟΝΠΡΑΠ 

ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 30 

2,75 0,36   3,11 82,50 

46 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 5 5,50 0,72   6,22 27,50 

47 ΣΙΝΞΗΡΔΠ 
1000ΓΟ ΘΗΙΑ 144 

4,18 0,54   4,72 601,92 

48 

ΣΚΝΗ 
ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ 

ΔΛΝΠ ΙΗΡΟΝ 
(ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΙΗΡΟΑ 150 

0,94 0,12   1,06 141,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 7.535,69 € 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 24%: 85,93 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 6.738,05 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 7.621,62 € 
* Ζ ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ θαθέ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ εηδηθφ θφξν θαθέ 2,35 αλά 

θηιφ.   

 

ΝΚΑΓΑ ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 
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1 ΑΛΘΝΡΟΝ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 4,00 0,52   4,52 160,00 

2 ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 
ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 
1% κε 2%ΙΗΞ ΙΗΡΟΑ 3500 1,05 0,14   1,19 3.675,00 

3 
ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ 1 

ΙΗΡ ΣΥΟΗΠ 
ΙΑΘΡΝΕΖ ΙΗΡΟΑ 50 2,64 0,34   2,98 132,00 

4 

ΓΗΑΝΟΡΗ 
ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ     

2%-10% ΙΗΞ.           
(1 ΘΗΙΝ) ΘΗΙΑ 1030 2,80 0,36   3,16 2.884,00 

5 ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ 
ΡΟΗΚΚΔΛΝ ΘΗΙΑ 15 8,79 1,14   9,93 131,85 

6 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ 
ΘΗΙΑ 70 4,00 0,52   4,52 280,00 

7 ΡΟΗ ΦΔΡΑ  ΘΗΙΑ 530 6,00 0,78   6,78 3.180,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 11.619,62 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 10.282,85 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 11.619,62 € 

 

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΙΑΣΑΛΗΘΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 168 1,80 0,23   2,03 302,40 

2 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ 

ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 168 1,80 0,23   2,03 302,40 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 683,42 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 604,80 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 683,42 € 

 

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΤΑΟΗΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΞΔΟΘΑ ΘΗΙΑ 480 7,99 1,04   9,03 3.835,20 

2 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 20 5,40 0,70   6,10 108,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 4.455,82 € 
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ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 3.943,20 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 4.455,82 € 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2020 ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΑΗΓΗΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

ΝΚΑΓΑ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 
Ρηκή 

ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 50 0,88   0,2112 1,09 44,00 

2 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ 

(ΓΘΑΕΝΕΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 20 0,88   0,2112 1,09 17,60 

3 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 50 0,88   0,2112 1,09 44,00 

4 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 
750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 2,31 0,3003   2,61 46,20 

5 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 0,2 0,026   0,23 40,00 

6 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 10 2,31 0,3003   2,61 23,10 

7 ΓΝΠΚΝΠ 40ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 2 0,83 0,1079   0,94 1,66 

8 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 2 4,62 0,6006   5,22 9,24 

9 ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 
15 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 0,4 0,052   0,45 2,00 

10 ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 
50 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 1,65 0,2145   1,86 8,25 

11 ΘΔΡΠΑΞ ΡΥΛ 500 

ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 2,01 0,2613   2,27 40,20 

12 
ΘΝΚΞΝΠΡΑ 

ΟΝΓΑΘΗΛΝ 800 
ΓΟ ΘΗΙΑ 20 

0,95 

0,1235   1,07 19,00 

13 
ΘΟΔΚΑ 

ΓΑΙΑΘΡΝΠ 1 
ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 8,00 1,04   9,04 160,00 

14 ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 
330 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 40 0,28 0,0364   0,32 11,20 

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



15 
ΙΝΘΑΛΗΘΝ 

ΦΟΑΛΘΦΟΝΟΡΖΠ ΘΗΙΑ 10 1,04 0,1352   1,18 10,40 

16 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 2,5 0,325   2,83 50,00 

17 
ΚΝΠΣΝΘΑΟΓΝ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 1 9,5 1,235   10,74 9,50 

18 ΚΝΠΡΑΟΓΑ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 1,32 0,1716   1,49 26,40 

19 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 0,39   0,0936 0,48 1,95 

20 
ΜΓΗ 400 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 0,33 0,0429   0,37 9,90 

21 ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ 
ΦΔΡΔΠ  ΘΗΙΑ 20 3,63 0,4719   4,10 72,60 

22 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 1000 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 1 12,5 1,625   14,13 12,50 

23 ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 1 4,5 0,585   5,09 4,50 

24 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 5 0,66 0,0858   0,75 3,30 

25 ΠΝΓΑ ΘΗΙΑ 1 1,67   0,40 2,07 1,67 

26 
ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ 2 

5,31 
0,69   6,00 

10,62 

27 ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
800ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 1,75 0,23   1,98 8,75 

28 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ 1000  
ΓΟ ΘΗΙΑ 5 2,8 0,36   3,16 14,00 

29 ΡΠΑΦ ΦΑΘΔΙΑΘΗ 
10ΡΔΚ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 1,65 0,21   1,86 8,25 

30 ΦΑΠΝΙΗΑ 
ΓΗΓΑΛΡΔΠ 500ΓΟ ΘΗΙΑ 10 4,84 0,63   5,47 48,40 

31 ΦΙΙΝ 
ΘΟΝΠΡΑΠ ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 5 2,75 0,36   3,11 13,75 

32 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 10 5,5 0,72   6,22 55,00 

33 

ΣΑΚΝΚΖΙΗ 
ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ 

(ΞΑΘΔΡΝ ΡΥΛ 10 
ΡΔΚ) ΞΑΘΔΡΝ 5 

1,01 

0,13   1,14 5,05 

34 ΣΙΝΞΗΡΔΠ 
1000ΓΟ ΘΗΙΑ 10 4,18 0,54   4,72 41,80 
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35 
ΣΚΝΠ ΡΝΚΑΡΑΠ 

ΔΙΑΦΟΑΠ 
ΠΚΞΘΛΥΠΖΠ 

ΡΥΛ 500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 80 0,5 0,07   0,57 40,00 

36 ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΑΡΝΚΗΘΝΗ 250ML 
ΞΔΟ. (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΡΔΚΑΣΗΑ 200 0,45 0,06   0,51 90,00 

37 

ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ ΔΛΝΠ 

ΙΗΡΟΝ 
(ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΙΗΡΟΑ 50 0,94 0,12   1,06 47,00 

38 

ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΔΠ 
ΡΝΚΑΡΔΠ 

(ΘΝΛΘΑΠΔ) ΡΥΛ 
400ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 50 1 0,13   1,13 50,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 1.121,60 € 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 24%: 135,43 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 1.101,79 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 1.257,04 € 

 

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΙΑΣΑΛΗΘΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖ

ΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 20 1,80 0,23   2,03 36,00 

2 ΚΞΑΚΗΑ ΘΗΙΑ 10 4,3 0,56   4,86 43,00 

3 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 40 3,79 0,49   4,28 151,60 

4 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 40 1,80 0,23   2,03 72,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 341,94 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 302,60 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 341,94 € 

 

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΤΑΟΗΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 
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1 
ΓΑΟΗΓΔΠ 

ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ ΘΗΙΑ 10 8,83 1,15   9,98 88,30 

2 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 30 5,4 0,70   6,10 162,00 

3 ΞΔΟΘΑ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 20 7,99 1,04   9,03 159,80 

4 ΣΡΑΞΝΓΗ ΘΗΙΑ 10 9,34 1,21   10,55 93,40 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 568,96 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 503,50 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 568,96 € 

 

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡ

Α 

Δλδ. 
Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

1 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΟΝΙΝ ΘΗΙΑ 10 7,00 0,91   7,91 70,00 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 79,10 € 

ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 70,00 € 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 79,10 € 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ, ΠΟΟΣΗΣΕ & ΤΚΕΤΑΙΕ 

Ι. ΠΟΟΣΗΣΕ & ΤΚΕΤΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 

Οι συσκευασήες θα εήναι όπως αναφάρονται παρακΫτω. Όπου δεν αναφάρονται 

συσκευασήες, θα εήναι σύμφωνες με ότι και όπου αναφάρονται συσκευασήες στις ειδικάς 

τεχνικάς προδιαγραφάς (παρΫγραφο ΙΙ του Παραρτέματος Β’ της παρούσας διακέρυξης).  

 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 

 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ 

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ  ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΨΝ ΛΑΦΑΝΙΚΨΝ 

Σα χορηγούμενα εήδη να εήναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του ΚΨΔΙΚΑ 

ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΟΣΨΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΦΡΗΗ (Άρθρα 61, 62, 62α), 

παραγωγές κατΫ προτήμηση χώρας Ε.Ε.. 

• Να άχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του εήδους. 

• Να μην περιάχουν τεχνητέ χρώση, Ϋρωμα έ προσθέκη οργανικές έ ανόργανης ουσήας. 

• Να εήναι καθαρισμάνα και να εήναι απαλλαγμάνα ξάνων σωμΫτων. 

• Να άχουν υποστεή βαθιΫ κατΫψυξη σύμφωνα με τις κεήμενες διατΫξεις και να μην άχουν 

υποστεή  επανακατΫψυξη. 

• Να εμφανήζουν μετΫ την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτέρες των νωπών 

λαχανικών από τα οποήα προάρχονται. 

• Σα κατεψυγμάνα λαχανικΫ να μην παρουσιΫζουν συσσωματώματα (τα τεμΫχια δηλαδέ να 

μην εήναι κολλημάνα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που σημαήνει τη διακοπέ της ψυκτικές 

αλυσήδας. 

• Να πληρούν τους όρους των εκΫστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών οδηγιών 

περή εμπορήας κατεψυγμάνων λαχανικών. 

• Η αποθέκευση και η μεταφορΫ να άχει γήνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Σ.& 

Π. Ϋρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Τγιεινές του Ε.Υ.Ε.Σ. Νο 9. 

• Η συσκευασήα και η επισέμανση να άχει γήνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Σ.& 

Π. Ϋρθρα 9,11 & 62α και τις εκΫστοτε ισχύουσες ΔιατΫξεις, η δε σέμανση να εήναι σύμφωνη 

με τις ΔιατΫξεις σέμανσης τροφήμων: 

• Οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου για προσάγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικΫ με την επισέμανση, την παρουσήαση και τη 

διαφέμιση των τροφήμων Οδηγήα 2001/101/ΕΚ της Επιτροπές. 

• Οδηγήα 2002/86/ΕΚ της Επιτροπές για την τροποποήηση της οδηγήας 2001/101/ΕΚ όσον 

αφορΫ την ημερομηνήα, από την πΫροδο της οποήας και μετΫ απαγορεύεται το εμπόριο 

προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• Οδηγήα 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, της 10ης 

Νοεμβρήου 2003, για την τροποποήηση της οδηγήας 2000/13/ΕΚ όσον αφορΫ την αναγραφέ 

των συστατικών των τροφήμων. 

• Oδηγήα 2008/5/ΕΚ σχετικΫ με την αναγραφέ, στην επισέμανση ορισμάνων τροφήμων, 

υποχρεωτικών ενδεήξεων πάραν των προβλεπομάνων από την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου και Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011. 

• ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικΫ με την παροχέ πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτάς, την τροποποήηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και 
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του υμβουλήου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατΫργηση της 

οδηγήας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 90/496/ΕΟΚ του υμβουλήου, της οδηγήας 

1999/10/ΕΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του 

υμβουλήου, των οδηγιών της Επιτροπές 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 608/2004 της Επιτροπές. 

 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

Σα εήδη θα παραδήδονται σε κατεψυγμάνη μορφέ, συσκευασμάνα σε δύο συσκευασήες. Η (Α) 

πρώτη συσκευασήα θα εήναι από πλαστικό φύλλο, κατΫλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα 

Ϋρθρα 26 , 26α & 27 του Κ.Σ.& Π. και εντός χαρτοκιβωτήου (Β) συσκευασήα (εξωτερικέ 

συσκευασήα) των 10 Kgr. Επή της συσκευασήας να αναγρΫφονται ευκρινώς στην Ελληνικέ 

Γλώσσα οι απαραήτητες ενδεήξεις, όπως: 

• η περιγραφέ του εήδους (ονομασήα προϊόντος και ποικιλήα), 

• το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ, 

• η εταιρεήα τυποποήησης (ΚΨΔ.), 

• η εταιρεήα διακήνησης, 

• η ημερομηνήα συσκευασήας και λέξης, και 

• οι συνθέκες συντέρησης. 

 

Tα εργαστέρια τυποποήησης θα πράπει να άχουν ισχύον Πιστοποιητικό περή εφαρμογές 

συστέματος διαχεήρισης της ασφΫλειας των τροφήμων σύμφωνα με τις απαιτέσεις του 

προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποήο θα άχει χορηγηθεή από τον ΕΥΕΣ έ από Ϋλλους 

κατΫλληλα διαπιστευμάνους φορεής για την παρασκευέ, αποθέκευση, διακήνηση και εμπορήα 

των προϊόντων. 

H ημερομηνήα παρΫδοσης θα εήναι το πρώτο τάταρτο του συνολικού χρόνου της 

διατηρησιμότητΫς τους. 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 

15331170-9 ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ 

 

1. ΜΠΑΜΙΕ μικρού μεγάθους 

2. ΑΡΑΚΑ μεγΫλος 

3. ΥΑΟΛΑΚΙΑ πλατιΫ 

 

Ο προμηθευτές υποχρεούται να παραδήδει τα τρόφιμα ως προς το εήδος και την ποσότητα, 

σύμφωνα με την δοθεήσα παραγγελήα του Παραρτέματος, όπως επήσης και να παράχει στην 

επιτροπέ παραλαβές κΫθε πληροφορήα και στοιχεήο που θα της ζητεήται σχετικΫ με τον 

προσδιορισμό του εήδους. 

Σα εήδη και οι ποσότητες θα παραδήδονται μετΫ από παραγγελήα, η οποήα θα δήδεται άως 48 

ώρες, πριν την παρΫδοση. 

 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΤΜΑΣΑ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΨΝ ΑΛΙΕΤΜΑΣΨΝ 

Σα χορηγούμενα εήδη να εήναι Α΄ ποιότητας κατεψυγμάνα κατΫ μονΫδα (ΙQF) και να πληρούν 

τους όρους του ΚΨΔΙΚΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΚΑΙ ΠΟΣΨΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΦΡΗΗ (Άρθρα 

92, 93). Σα κατεψυγμάνα προϊόντα θα εήναι τυποποιημάνα ομοιόμορφα κατΫ μάγεθος, 

ανΫλογα με το ζητούμενο εήδος, το δε βΫρος τους δεν θα εήναι μικρότερο των 240 gr και 

μεγαλύτερο των 300 gr.  

Προϊόντα πάραν των παραπΫνω οριζομάνων βαρών δεν θα γήνονται αποδεκτΫ. 

• Να άχουν αμάμπτους οργανοληπτικούς χαρακτέρες, χωρής υπολεήμματα αήματος και 

σπλΫχνων. 
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• Να μη περιάχουν προσθέκη οργανικές έ ανόργανης ουσήας. 

• Να μην παρουσιΫζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατΫλληλα η επικήνδυνα για 

κατανΫλωση. 

• Να άχουν υποστεή βαθιΫ κατΫψυξη, σύμφωνα με τις κεήμενες διατΫξεις και δεν άχουν υποστεή 

επανακατΫψυξη. 

• Να εμφανήζουν μετΫ την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτέρες των νωπών. 

• Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφάς του Κ.Σ.& Π. και τις εκΫστοτε ισχύουσες 

υγειονομικάς και κοινοτικάς οδηγήες περή εμπορήας κατεψυγμάνων αλιευμΫτων, Π.Δ.786/1978 

Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περή υγειονομικών όρων παραγωγές και διΫθεσης μαλακήων και 

αλιευμΫτων. 

• Η αποθέκευση και η μεταφορΫ να πραγματοποιεήται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τον Κ.Σ.& Π. Ϋρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό Τγιεινές του Ε.Υ.Ε.Σ. Νο 9. 

• Η συσκευασήα να εήναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Σ.& Π. Ϋρθρα 9, 11 & 62α 

και τις εκΫστοτε ισχύουσες ΔιατΫξεις. 

Σα εήδη θα παραδήδονται συσκευασμάνα σε πρώτη (Α) συσκευασήα, σε πλαστικό φύλλο, 

κατΫλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα Ϋρθ. 26, 26α & 27 του Κ.Σ.& Π. και εντός 

χαρτοκιβωτήου (Β) συσκευασήα (εξωτερικέ συσκευασήα) επιμελώς συσκευασμάνα και πολύ 

καλΫ κλεισμάνα. Οι εξωτερικάς συσκευασήες πράπει να φάρουν ταινήας ασφαλεήας που θα 

καταστράφεται με την αποσφρΫγισέ τους κατΫ την παρΫδοσέ τους. τη συσκευασήα θα 

πράπει να υπΫρχουν, σε εμφανάς και καλΫ τοποθετημάνο σημεήο, με ευκρινέ και ανεξήτηλα 

γρΫμματα στην Ελληνικέ Γλώσσα, οι εξές ενδεήξεις: 

Α) Σο ονοματεπώνυμο έ ο εμπορικός τήτλος έ η άδρα της επιχεήρησης και ο αριθμός της 

Ϋδειας λειτουργήας της. 

Β) Σο ονοματεπώνυμο έ ο τήτλος της επιχεήρησης, όπου άλαβε χώρα η κατΫψυξη. 

Γ) Η εμπορικέ ονομασήα του εήδους. 

Δ) Η ζώνη αλήευσης (FAO). 

Ε) Η ημερομηνήα αλιεήας (ημάρα-μένας-άτος). 

τ) Η ημερομηνήα κατΫψυξης (ημάρα-μένας-άτος). 

Ζ) Η ανΫλωση κατΫ προτήμηση πριν από (ημάρα-μένας-άτος). 

Οι ενδεήξεις αυτάς θα πράπει να αναγρΫφονται, τόσο επή της συσκευασήας των 

κατεψυγμάνων αλιευμΫτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτήου, στο οποήο αυτΫ 

επανασυσκευΫζονται. 

Σα προϊόντα αλιεήας εγχώρια, κοινοτικΫ, τρήτης χώρας, κατΫ την πώλησέ τους, φάρουν 

πληροφορήες για την ενημάρωση του καταναλωτέ, οι οποήες αναγρΫφονται στην ετικάτα έ 

στη σέμανση του προϊόντος, με ευανΫγνωστα κεφαλαήα γρΫμματα, σύμφωνα με τις 

διατΫξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του υμβουλήου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπές, «για 

καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

υμβουλήου, όσον αφορΫ την ενημάρωση του καταναλωτέ στον τομάα των προϊόντων της 

αλιεήας, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατΫξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περή θεσπήσεως 

κοινοτικού συστέματος ελάγχου της τέρησης των κανόνων της κοινές αλιευτικές πολιτικές, 

τροποποιέσεως των κανονισμών … και καταργέσεως των κανονισμών…» του υμβουλήου 

και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της Επιτροπές «για τη θάσπιση λεπτομερών κανόνων 

σχετικΫ με την εφαρμογέ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περή της θάσπισης κοινοτικού 

συστέματος ελάγχου για την εξασφΫλιση της τέρησης των κανόνων της κοινές αλιευτικές 

πολιτικές». 

Σο ποσοστό του επήπαγου στα αποκεφαλισμάνα και εκσπλαχνισμάνα ψΫρια δεν πράπει να 

υπερβαήνει το 10% του συνολικού τους βΫρους. Σο ποσοστό του επήπαγου σε όλα τα 

κατεψυγμάνα επεξεργασθάντα αλιεύματα, δηλαδέ φιλάτα και φάτες ψαριών και μαλΫκια 

καθαρισμάνα και τεμαχισμάνα σε φάτες έ μη, δεν πράπει να υπερβαήνει το 15% του συνολικού 

τους βΫρους. 
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Σα κατεψυγμάνα προϊόντα θα τεμαχήζονται έ θα συσκευΫζονται σε εργαστέρια που θα 

διαθάτουν εγκεκριμάνο κωδικό λειτουργήας, ο οποήος και θα αναγρΫφεται στην συσκευασήα 

του προϊόντος. Σα συσκευαστέρια – τεμαχιστέρια και οι αυτόνομες ψυκτικάς εγκαταστΫσεις 

πράπει να διαθάτουν Ϋδεια λειτουργήας και αριθμό άγκρισης σύμφωνα με τις απαιτέσεις του 

Π.Δ.79/2007. 

Η παραλαβέ των προϊόντων και το ποσοστό του επήπαγου θα γήνεται σύμφωνα με την 

Αγορανομικέ διΫταξη 4/2006/ΥΕΚ851/7-7-6 (και την ΤΑ Α2-1162/2004 ΥΕΚ 874/Β/14.6.2004). 

Βελτιωμάνες ρυθμήσεις στο Ϋρθρο 107α της Α.Δ. 14/89 σχετικΫ με την εμπορήα και διΫθεση 

κατεψυγμάνων αλιευμΫτων σε σχάση με το ποσοστό του επήπαγου του Ϋρθρου 1 του Π.Δ. 

290/1992 που ΕΦΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΑΠΟΥΑΗ Α2-718/2014 (ΥΕΚ 2090/Β’/31-07-

2014). 

Οι μορφάς των κατεψυγμάνων αλιευμΫτων, που επιτράπεται να διατήθενται υπό τον όρο ότι το 

ποσοστό του φερόμενου επήπαγου (υγρού κΫλυψης) δεν θα υπερβαήνει, κατΫ περήπτωση, το 

10% έ 15%, άχει ως εξές: 

Εήδος αλιεύματος Μάγιστο ποσοστό επήπαγου ΧΫρια ολόκληρα. 

ΧΫρια σε μεγΫλα τεμΫχια 

Υιλάτο ψαριών, μαλΫκια καθαρισμάνα, τεμαχισμάνα έ μη. 

Η σέμανση να εήναι σύμφωνη με τις διατΫξεις σέμανσης τροφήμων. 

• Οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου για προσάγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικΫ με την επισέμανση, την παρουσήαση και τη 

διαφέμιση των τροφήμων Οδηγήα 2001/101/ΕΚ της Επιτροπές. 

• Οδηγήα 2002/86/ΕΚ της Επιτροπές για την τροποποήηση της οδηγήας 2001/101/ΕΚ όσον 

αφορΫ την ημερομηνήα, από την πΫροδο της οποήας και μετΫ απαγορεύεται το εμπόριο 

προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• Οδηγήα 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, της 10ης 

Νοεμβρήου 2003, για την τροποποήηση της οδηγήας 2000/13/ΕΚ όσον αφορΫ την αναγραφέ 

των συστατικών των τροφήμων. 

• Οδηγήα 2008/5/ΕΚ σχετικΫ με την αναγραφέ, στην επισέμανση ορισμάνων τροφήμων, 

υποχρεωτικών ενδεήξεων πάραν των προβλεπόμενων από την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικΫ με την παροχέ πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτάς, την τροποποήηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και 

του υμβουλήου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατΫργηση της 

οδηγήας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 90/496/ΕΟΚ του υμβουλήου, της οδηγήας 

1999/10/ΕΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του 

υμβουλήου, των οδηγιών της Επιτροπές 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 608/2004 της Επιτροπές. 

Σο ΠαρΫρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Α άχει το δικαήωμα να ζητέσει τη συνδρομέ της Διεύθυνσης της 

Κτηνιατρικές Τπηρεσήας για εργαστηριακό έ Ϋλλο άλεγχο, κατΫ την η παραλαβέ η και μετΫ 

από αυτέν. 

H ημερομηνήα παρΫδοσης θα εήναι το πρώτο τάταρτο του 

συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητΫς τους. 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 

15220000-6 ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΧΑΡΙΑ ,ΥΙΛΕΣΑ ΧΑΡΙΨΝ 

15221000-3 ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΧΑΡΙΑ 

1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ καθαρισμάνα No1 έ No2 (160-250, 100-160 gr/τεμ). 

2. ΦΣΑΠΟΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ παραγουλιασμάνο 1000- 1200 gr/τεμ. 

7. ΓΑΛΕΟ ΥΕΣΑ 240-300 gr/τεμ. 

8. ΓΑΤΡΟ 
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9. ΓΑΡΙΔΕ. 

. 

 

Ο προμηθευτές υποχρεούται να παραδήδει τα τρόφιμα ως προς το εήδος και την ποσότητα, 

σύμφωνα με την δοθεήσα παραγγελήα του Παραρτέματος, όπως επήσης και να παράχει στην 

επιτροπέ παραλαβές κΫθε πληροφορήα και στοιχεήο που θα της ζητεήται σχετικΫ με τον 

προσδιορισμό του εήδους. 

Σα εήδη και οι ποσότητες θα παραδήδονται μετΫ από άγγραφη παραγγελήα, η οποήα θα δήδεται 

άως 48 ώρες, πριν την παρΫδοση. 

 

ΝΨΠΑ ΟΠΨΡΟΛΑΦΑΝΙΚΑ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΠΨΡΟΛΑΦΑΝΙΚΨΝ - ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 

 ΝωπΫ ΛΑΦΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΝΨΠΨΝ ΟΠΨΡΟΛΑΦΑΝΙΚΨΝ 

Σα ΝωπΫ ΟπωρολαχανικΫ πράπει να εήναι <<Α>> Κατηγορήας κατΫ προτήμηση ΕΓΦΨΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΨΓΗ και να ανταποκρήνονται στις προδιαγραφάς εμπορήας της κατηγορήας αυτές, 

όπως καθορήζονται από τις προδιαγραφάς του Κ.Σ.Π (Άρθρο 119), των ισχυόντων 

Κανονισμών και ΔιατΫξεων (ΥΕΚ 52 της 28/1/94 περή ποιοτικού ελάγχου νωπών 

οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 ΚΤΑ 257543/31.07.03, ΥΕΚ 1122/08/08/03 

περή υποχρεωτικές τυποποήησης (συσκευασήας και επισέμανσης) των νωπών φρούτων και 

λαχανικών που εισΫγονται, εξΫγονται, διακινούνται έ πωλούνται στις πΫσης φύσεως αγοράς 

και καταστέματα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικάς ΔιατΫξεις (Αγορανομικέ 

ΔιΫταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περή λέψης ειδικών μάτρων που αφορούν τα νωπΫ 

οπωρολαχανικΫ εγχώριας παραγωγές, κατΫ την εμπορήα και διακήνησέ τους από τη βΫση 

παραγωγές μάχρι την τελικέ κατανΫλωσέ τους, να πληρούν τις απαιτέσεις των Κανονισμών 

[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ της 7ης Ιουνήου 2011 για τη θάσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογές, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του υμβουλήου 

όσον αφορΫ τους τομεής των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημάνων οπωροκηπευτικών, 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ της 21ης Δεκεμβρήου 2007 για τη 

θάσπιση κανόνων εφαρμογές των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και 

(ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του υμβουλήου στον τομάα των οπωροκηπευτικών]. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σα ΝωπΫ ΟπωρολαχανικΫ πράπει να εήναι: 

– φράσκα 

– ακάραια, 

– υγιέ (αποκλεήονται προϊόντα που εήναι προσβεβλημάνα από σέψη έ αλλοιώσεις που τα 

καθιστούν ακατΫλληλα για κατανΫλωση), 

– καθαρΫ, ουσιαστικΫ απαλλαγμάνα από κΫθε ορατέ ξάνη ύλη, 

– απαλλαγμάνα από παρΫσιτα και γενικότερα επιβλαβεής οργανισμούς και να μην 

εμφανήζουν αλλοήωση της σύστασης έ των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

– απαλλαγμάνα από μη φυσιολογικέ εξωτερικέ υγρασήα, 

– απαλλαγμάνα από αρχέ εξωτερικές ξέρανσης, 

– απαλλαγμάνα από ζημιάς οφειλόμενες σε χαμηλάς θερμοκρασήες έ παγετό, 

– απαλλαγμάνα από ξάνη οσμέ έ/ και ξάνη γεύση, 

– απαλλαγμάνα υπολειμμΫτων φυτοφαρμΫκων και ραδιενεργών καταλοήπων όπως εήναι τα 

ακόλουθα: οργανοφωσφορικΫ, οργανοχλωριομάνα και υδρογονΫνθρακες. 

– Σα προϊόντα πράπει να εήναι επαρκώς αναπτυγμάνα, αλλΫ όχι υπερβολικΫ, και οι καρποή να 

βρήσκονται σε ικανοποιητικό στΫδιο ωρήμανσης και να μην εήναι υπερώριμοι. 

Σα προϊόντα πράπει να βρήσκονται σε κατΫσταση τάτοια, ώστε να τους επιτράπει: 

– να αντάχουν τη μεταφορΫ και τον εν γάνει χειρισμό, 
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– να φθΫνουν σε ικανοποιητικέ κατΫσταση στον τόπο προορισμού. 

και να συσκευΫζονται κατΫ τρόπο ώστε να εξασφαλήζεται η προστασήα τους κατΫ την 

μεταφορΫ και αποθέκευση. 

Οι συσκευασήες των οπωρολαχανικών να εήναι κατΫ προτήμηση χΫρτινες, καθαράς, 

απαλλαγμάνες από οσμάς, ξάνα σώματα και υγρασήα, ώστε να εξασφαλήζεται η μεταφορΫ 

και η διακήνησέ τους σε ικανοποιητικέ κατΫσταση. 

Σα υλικΫ παρασκευές των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του 

χαρτοκιβωτήου πράπει να εήναι καινούρια, καθαρΫ και από υλικό τάτοιο, ώστε να μην εήναι 

δυνατόν να προκληθούν εσωτερικάς έ εξωτερικάς αλλοιώσεις στο προϊόν και κατΫλληλα για 

να άρθουν σε επαφέ με τρόφιμα. Η χρησιμοποήηση υλικών και ιδήως χαρτιών έ σημΫτων που 

περιάχουν εμπορικάς ενδεήξεις, επιτράπεται με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση έ η επήθεση 

της ετικάτας άχει γήνει με μελΫνι έ κόλλα που να μην εήναι τοξικΫ. 

Σα προϊόντα στη συσκευασήα πράπει να εήναι σε διατεταγμάνα στρώματα με ομοιογενάς 

περιεχόμενο και ποτά χύμα και θα πράπει να τηρούνται οι ειδικάς προδιαγραφάς εμπορήας και 

τυποποήηση, άτσι όπως αυτάς προσδιορήζονται στο ΠαρΫρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 ΥΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποήηση Κανόνων 

Διακήνησης και Εμπορήας Προϊόντων και Παροχές Τπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.). 

Σο περιεχόμενο κΫθε συσκευασήας πράπει να εήναι ομοιογενάς, να περιάχει προϊόντα της ήδιας 

καταγωγές, ποικιλήας, ποιότητας, μεγάθους και σαφώς του ιδήου βαθμού ανΫπτυξης και 

ωρήμανσης. 

ΚΫθε συσκευασήα πράπει να φάρει εξωτερικΫ συγκεντρωμάνες στην ήδια πλευρΫ με 

ευανΫγνωστους, ανεξήτηλους και ευδιΫκριτους χαρακτέρες τις ακόλουθες ενδεήξεις: 

Α. Σαυτοποήηση: Όνομα και διεύθυνση του συσκευαστέ και/έ του αποστολάα. 

Η άνδειξη αυτέ μπορεή να αντικαθήσταται: 

— για όλες τις συσκευασήες εκτός από τις προσυσκευασήες, από τον κωδικό του συσκευαστέ 

και/έ του αποστολάα που άχει εκδοθεή έ αναγνωριστεή από επήσημη υπηρεσήα, συνοδευόμενο 

από την άνδειξη «συσκευαστές και /έ αποστολάας» (έ ισοδύναμη συντομογραφήα), 

— για τις προσυσκευασήες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητέ που εήναι 

εγκατεστημάνος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα από την άνδειξη «συσκευασμάνο 

για:» έ ισοδύναμη άνδειξη. την περήπτωση αυτέ, η ετικάτα πράπει να περιάχει και άναν κωδικό 

που αντιστοιχεή στον συσκευαστέ και/έ στον αποστολάα. Ο πωλητές παράχει στις υπηρεσήες 

ελάγχου όλες τις απαραήτητες πληροφορήες σχετικΫ με τη σημασήα του κωδικού αυτού. 

Β. Υύση του προϊόντος — Κοινέ ονομασήα του εήδους, αν το προϊόν δεν εήναι ορατό 

εξωτερικΫ. 

— Ονομασήα της ποικιλήας. 

Γ. Καταγωγέ του προϊόντος — Φώρα καταγωγές και ενδεχομάνως, περιοχέ παραγωγές έ 

εθνικέ έ περιφερειακέ έ τοπικέ ονομασήα. 

Δ. ΕμπορικΫ χαρακτηριστικΫ — Ποιοτικέ Κατηγορήα. 

— Μάγεθος εκφραζόμενο ως: 

— ΕλΫχιστο και μάγιστο μάγεθος (σε mm) έ — κωδικό(-ούς) μεγάθους που ακολουθεήται, 

προαιρετικΫ, από το ελΫχιστο έ μάγιστο μάγεθος έ τον αριθμό 

Ε. Αριθμός παρτήδας 

Όταν οι συσκευασήες παρουσιΫζονται σε παλάτα, οι ενδεήξεις πράπει να αναγρΫφονται σε 

ευδιΫκριτο σημεήο σε δύο τουλΫχιστον πλευράς της παλάτας. 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπές της 15ης Νοεμβρήου 2005 περή 

μικροβιολογικών κριτηρήων για τα τρόφιμα. 

1. E. Coli  10/ gr. 

2. Salmonella spp. απουσήα στα 25 gr. 

3. Singella απουσήα στα 25 gr. 

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



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

 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ 

ΛΑΦΑΝΙΚΑ: 

ΑΓΓΟΤΡΙΑ Cucumis sativus-ικυός  

Σα αγγούρια πράπει, πλάον των γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να εήναι όψεως νωπές, 

σφιχτΫ, χωρής πικρέ γεύση. Σα αγγούρια πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, 

απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών και ασθενειών, καλΫ 

σχηματισμάνα με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από 

κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο 

ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και 

χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα αγγούρια πράπει να άχουν ικανοποιητικέ 

ανΫπτυξη, άχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, σχηματισμάνα και σχεδόν ήδια. Σο 

μάγεθος των προϊόντων πράπει να άχει μέκος από 20-30 cm και διΫμετρο μεταξύ 4 και 7 cm. 

Η συσκευασήα των αγγουριών εήναι υποχρεωτικέ σε νΫιλον σακούλες έ χαρτοκιβώτια με 

οπάς. Σα αγγούρια πράπει να εήναι αρκετΫ σφικτΫ κατΫ τη συσκευασήα πού πράπει να γήνεται 

με τρόπο Ϋνετο ώστε να αποφευχθεή κΫθε ζημιΫ κατΫ τη μεταφορΫ. Σα προϊόντα πράπει να 

εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη ουσήα έ /και οσμέ. Σα προϊόντα πράπει να παρουσιΫζουν 

ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη 

μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να 

ανταποκρήνονται πλέρως στις εμπορικάς απαιτέσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΑΡΟΣΑ Δαύκος (Daucus) της οικογάνειας των ελινοειδών  

Σα καρότα πράπει να εήναι υγιέ (αποκλεήονται τα προϊόντα που άχουν προσβληθεή από σέψη 

η από αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα καταστέσουν ακατΫλληλα για κατανΫλωση), 

να εήναι καθαρΫ δηλαδέ να εήναι πρακτικΫ απαλλαγμάνα από ορατΫ ξάνα σώματα, να εήναι 

σφικτΫ, να εήναι πρακτικΫ απαλλαγμάνα από επιβλαβεής οργανισμούς, να εήναι πρακτικΫ 

απαλλαγμάνα από ζημήες που προάρχονται από επιβλαβεής οργανισμούς, να μη φάρουν 

γραμμώσεις, να µην άχουν σποροποιηθεή, να µη διακλαδήζονται και να εήναι απαλλαγμάνα 

από δευτερεύουσες ρήζες, να εήναι απαλλαγμάνα από μη κανονικέ εξωτερικέ υγρασήα, 

δηλαδέ να εήναι επαρκώς στεγνΫ μετΫ από το πλύσιμο, να εήναι απαλλαγμάνα από ξάνη 

οσμέ έ/και γεύση, να εήναι ακάραια, φράσκα, να παρουσιΫζουν τα τυπικΫ χαρακτηριστικΫ 

της ποικιλήας. Σο μάγεθος να εήναι 15-25 mm κατΫ διΫμετρο έ 80-120 gr κατΫ βΫρος. Σο 

περιεχόμενο κΫθε μάσου συσκευασήας έ παρτήδας πράπει να εήναι ομοιογενάς και να περιάχει 

μόνο καρότα της ήδιας καταγωγές, ποικιλήας, ποιότητας, παρουσήασης και μεγάθους. Σο 

ορατό μάρος τον περιεχομάνου του μάσου συσκευασήας έ της παρτήδας πράπει να εήναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Σα φύλλα πράπει να εήναι βγαλμάνα έ κομμάνα κοντΫ στο 

λαιμό χωρής να βλΫπτεται η ρήζα. Σα καρότα να εήναι συσκευασμάνα σε νΫιλον σακούλες και 

σε μικράς συσκευασήες των 10 έ 20 Kgr τοποθετημάνα σε πολλαπλΫ στρώματα, διατεταγμάνα 

μάσα στη συσκευασήα. Σα καρότα πράπει να συσκευΫζονται κατΫ τρόπο, ώστε να 

εξασφαλήζεται η κατΫλληλη προστασήα τους. 

ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΙΑ Κολοκυνθοειδών(Cucurbitaceae)  

Σα κολοκυθΫκια πράπει να εήναι εφοδιασμάνα με μήσχο (που εήναι δυνατό να άχει υποστεή 

ελαφρΫ φθορΫ) και Ϋνθος, να εήναι νωπές εμφανήσεως, συνεκτικΫ, υγιέ (αποκλεήονται τα 

προϊόντα που άχουν προσβληθεή από σέψη έ άχουν υποστεή αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να 

καθήστανται ακατΫλληλα προς βρώση) και απαλλαγμάνα από κοιλότητες και σχισμάς. Σάλος, 

πράπει να άχουν αναπτυχθεή σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρής όμως οι σπόροι να άχουν 

καταστεή συνεκτικοή. Σα κολοκυθΫκια πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα 

από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ 

σχηματισμάνα, με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από 

κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο 

ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και 
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χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από 

κΫθε ξάνη γεύση έ/και οσμέ. Σο μέκος για τα κολοκυθΫκια να εήναι από 50 -100 mm 

(κολοκυθΫκια χονδρΫ για ειδικάς παρασκευάς, μετΫ από ειδικέ παραγγελήα του Κ.Κ.Π.Π.Α.) και 

το μέκος μετριάται από το σημεήο συμβολές με το μήσχο μάχρι το Ϋκρο της στεφΫνης του 

οπώρας. Σα προϊόντα πράπει να παρουσιΫζουν ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να 

τους επιτράπει να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση, ώστε να φτΫνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να ανταποκρήνονται πλέρως στις 

εμπορικάς απαιτέσεις του τύπου προορισμού. 

ΚΟΤΝΟΤΠΙΔΙΑ Βρασικέ η λαχανώδης ποικ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea)  

Σα κουνουπήδια και τα μπρόκολα πράπει να εήναι χρώματος λευκού άως μωβ αποκλεισμάνης 

κΫθε Ϋλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλάς αυτών πράπει να εήναι όψεως νωπές, 

συνεκτικάς με τα Ϋνθη σφικτΫ, απαλλαγμάνες από ελαττώματα όπως κηλήδες, εξογκώματα 

φύλλων στο κάντρο και κΫθε εήδους προσβολάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι ολόκληρα, 

ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως 

απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις 

από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει 

να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη γεύση έ/και ορμέ. ΕΫν τα προϊόντα παρουσιΫζονται 

«με φύλλα» έ «µε φύλλα κομμάνα στο στεφΫνι», τα φύλλα πράπει να εήναι νωπές όψεως. Η 

ελΫχιστη διΫμετρος της ισημερινές τομές να εήναι περήπου στα 150 mm. Σα προϊόντα πράπει 

να παρουσιΫζουν ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη 

μεταφορΫ και τη μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να 

ανταποκρήνονται στις εμπορικάς απαιτέσεις του τόπου προορισμού. Επιπλάον, τα προϊόντα 

πράπει εήναι καλΫ σφιγμάνα εντός της συσκευασήας, αλλΫ οι ανθοφόρες κεφαλάς δεν πράπει 

να καταστράφονται από υπερβολικάς πιάσεις. 

ΚΡΕΜΜΤ∆ΙΑ ΞΕΡΑ κρόμμυον έ Άλλιον το κοινό  

Οι βολβοή πράπει να εήναι σκληροή και αρκετΫ ξεροή για τη προβλεπόμενη χρέση, οι δύο δε 

πρώτοι εξωτερικοή χιτώνες, καθώς και το στάλεχος, πράπει να εήναι εντελώς αποξηραμάνοι. Οι 

βολβοή πράπει να εήναι σφικτοή και ανθεκτικοή, χωρής φύτρα, απαλλαγμάνοι από εξογκώματα 

που άχουν προκληθεή από ανώμαλη βλαστικέ ανΫπτυξη και πρακτικΫ απαλλαγμάνοι από 

ριζικό θύσανο. Σα κρεμμύδια πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από 

προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα με 

επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα 

λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), 

χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη 

μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη 

γεύση έ/και οσμέ. Η ελΫχιστη διΫμετρος της ισημερινές τομές να 50-70 mm. Σα κρεμμύδια 

πράπει να παρουσιΫζουν ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν 

στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητικέ 

κατΫσταση και να ανταποκρήνονται πλέρως στις εμπορικάς απαιτέσεις του τύπου 

προορισμού. 

ΛΑΦΑΝΑ ΚρΫμβη η λαχανώδης  

Σα λΫχανα πράπει να εήναι νωπΫ, σφικτΫ, χωρής σκασήματα και χωρής εκβλαστέματα και 

κανονικές εξωτερικές υγρασήας. Αποκλεήονται τα λΫχανα πού φάρουν ήχνη σέψης έ 

αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατΫλληλα για κατανΫλωση. Ο βλαστός πράπει να κόβεται 

ελαφρΫ από τα πρώτα φύλλα, τα οποήα παραμάνουν επή του βλαστού και η τομέ πράπει να 

εήναι λεήα. Σα φύλλα των λΫχανων πράπει να εήναι καλΫ προσκολλημάνα (εκτός από ορισμάνα 

φύλλα προστασήας). Σα λΫχανα πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από 

προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα με 

επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα 
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λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), 

χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη 

μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη 

γεύση έ/και οσμέ. ΓενικΫ, πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Σο κατΫ μονΫδα καθαρό βΫρος 

δεν πράπει να εήναι κατώτερο των 1.000gr. Σα προϊόντα πράπει να παρουσιΫζουν ανΫπτυξη 

και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση 

ώστε να φτΫνουν στο προορισμό τούς σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να ανταποκρήνονται 

πλέρως στις εμπορικάς απαιτέσεις τον τόπου προορισμού. 

ΜΑΡΟΤΛΙΑ (Lactuca sativa, Λακτούκη η έμερος 

ΜΕΛΙΣΖΑΝΕ Solanum melongena τρύχνον η μελιτζΫνα  

Οι μελιτζΫνες πράπει να εήναι συνεκτικάς, να µην άχουν προσβληθεή από σέψη έ να άχουν 

υποστεή αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθήστανται ακατΫλληλες προς βρώση, να εήναι 

εφοδιασμάνες με κΫλυκα και μήσχο (που εήναι δυνατό να άχουν υποστεή ελαφρΫ φθορΫ), να 

άχουν αναπτυχθεή σε ικανοποιητικό βαθμό (χωρής εν τούτοις η σΫρκα τους να εήναι ινώδης έ 

ξυλώδης, χωρής οι σπόροι να άχουν αναπτυχθεή σε υπερβολικό βαθμό), να εήναι νωπές 

εμφΫνισης αλλΫ απαλλαγμάνες από κΫθε εξωτερικέ υγρασήα πάραν της φυσιολογικές και 

γενικΫ κΫθε αλλοήωση. Οι μελιτζΫνες πράπει να εήναι ολόκληρες, ακάραιες, υγιεής, 

απαλλαγμάνες από προσβολάς ζωικών παρΫσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 

καλΫ σχηματισμάνες µε επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνες, καθαράς (κυρήως απαλλαγμάνες 

από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε 

Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο 

και χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα 

από κΫθε ξάνη γεύση έ/και οσμέ. Η ελΫχιστη διΫμετρος της ισημερινές τομές να εήναι 60 

mm. Σα προϊόντα πράπει να παρουσιΫζουν ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους 

επιτράπει να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό 

τους σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να ανταποκρήνονται πλέρως στις εμπορικάς 

απαιτέσεις τον τόπου προορισμού. 

Ποικιλήες που θα προσφάρονται εήναι: 

1 ΥΛΑΚΕ ωοειδεής και με μακριούς καρπούς, βΫρους 150 περήπου gr, χρώματος σκούρου 

μοβ. 

2. ΣΑΚΨΝΙΚΗ Λεωνιδήου (Προστατευόμενη Ονομασήα Προάλευσης), με μακρύς καρπούς, 

βΫρους 120-150 gr, μωβ χρώματος. 

ΠΑΣΑΣΕ  

τρύχνον το κονδυλόρριζον, Solanum tuberosum Οι πατΫτες πράπει να εήναι ολόκληρες 

ακάραιες, υγιεής, απαλλαγμάνες από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνες με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνες, καθαράς (κυρήως 

απαλλαγμάνες από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις 

από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Οι πατΫτες πράπει 

να εήναι απαλλαγμάνες από κΫθε ξάνη γεύση και οσμέ. Να εήναι σφικτάς και συνεκτικάς χωρής 

αλλοιώσεις, απαλλαγμάνες από καφά εσωτερικάς κηλήδες πρακτικΫ απαλλαγμάνες από 

πρασήνισμα (μάχρι το 1/8 της επιφΫνειας) που να αφαιρεήται με το καθΫρισμα και σε 

ποσοστό που να μην υπερβαήνει το 1% του συνολικού βΫρους της συσκευασήας. Η 

επιδερμήδα να παρουσιΫζει λεήα και συνεχέ υφέ ενώ το χρώμα της να εήναι κήτρινο. Οι 

πατΫτες θα εήναι εξωτερικΫ καθαρισμάνες από χώματα. 

Σο μάγεθος του κονδύλου να κυμαήνεται από 35 άως 65 mm, (μάτριες) με σχέμα στρογγυλό 

άως μακρόστενο, με μικρό μάγεθος τουλΫχιστον μεγΫλου καρυδιού σε ποσοστΫ μάχρι δάκα 

τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούμενη ποσότητα. 

Σο περιεχόμενο της κΫθε συσκευασήας πράπει να περιλαμβΫνει πατΫτες της ήδιας προάλευσης 

, ποικιλήας, ποιότητας και μεγάθους. Οι πατΫτες πράπει να παρουσιΫζουν τον ήδιο βαθμό 

ωριμότητας και να άχουν τον ήδιο χρωματισμό επιδερμήδας. Σα μάσα συσκευασήας πράπει να 
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εξασφαλήζουν την προστασήα και τον αερισμό του προϊόντος, να εήναι καινούργια καθαρΫ 

και από υλικό που δεν προκαλεή εξωτερικάς έ εσωτερικάς αλλοιώσεις στους κονδύλους. 

Η συσκευασήα να εήναι σε δικτυωτούς σΫκους των 25 Kgr. Σα προϊόντα πράπει να 

παρουσιΫζουν ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη 

μεταφορΫ και στη μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητικέ 

κατΫσταση. 

ΗΜΑΝΗ ΠΑΣΑΣΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

ύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 εήναι υποχρεωτικέ η σέμανση του 

προϊόντος, επή της συσκευασήας της παραγόμενης στην ΕλλΫδα έ εισαγόμενης από Σρήτες 

Φώρες και διακινούμενης στην ΕλλΫδα και στην Ευρωπαϊκέ Ένωση πατΫτας, από τον 

παραγωγό άως και το στΫδιο της λιανικές πώλησης. 

ΚατΫ τη διακήνηση πατΫτας εμπορήου από τα συσκευαστέρια στην ετικάτα σέμανσης 

υποχρεωτικΫ πράπει να αναγρΫφονται τα παρακΫτω: 

1. ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Κωδικός αριθμός GR 

από τη βΫση ΜΕΝΟ του Τπ.Α.Α.Σ), 

2. ο αριθμός Υυτοϋγειονοµικού Μητρώου (Α.Μ.) του παραγωγού και του συσκευαστέ, 

3. το εήδος, 

4. η χώρα καταγωγές και η περιοχέ, 

5. η ποικιλήα, 

6. η ποιοτικέ κατηγορήα, 

7. ο αριθμός παρτήδας (LOT), 

8. το βΫρος, και 

9. η άνδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΥΤΣΕΤΗ>. 

Τπόδειγµα ετικάτας ∆ΙΑΚΙΝΟΤΜΕΝΗ ΠΑΣΑΣΑ 

1. ΕΙ∆Ο: ΠΑΣΑΣΑ 

2. ΦΩΡΑ ΚΑΣΑΓΩΓΗ: 

3. ΠΕΡΙΟΦΗ: έ Ο ΚΩ∆ΙΚΟ ΠΕΡΙΟΦΗ ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΑΓΟΜΕΝΕ ΠΑΣΑΣΕ: 

4. ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΣΙ∆Α: 

5. O ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΜΠΟΡΩΝ και 

Ο ΑΡΙΘΜΟ ΥΤΣΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΤΚΕΤΑΣΗ και 

Ο ΑΡΙΘΜΟ ΥΤΣΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ: 

6. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: 

7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 

8. ΒΑΡΟ: 

ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΥΤΣΕΤΗ 

ΚΫθε παραγωγός, διακινητές, συσκευαστές πατΫτας, οφεήλει να εήναι εγγεγραμμάνος στο 

Υυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρεήται στις ∆/νσεις Αγροτικές ΑνΫπτυξης και Οικονομήας. 

Σα συσκευαστέρια που ανασκευΫζουν πατΫτα φαγητού προερχόμενη από Ϋλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκές Ένωσης, υποχρεούνται να αναγρΫφουν επή της νάας συσκευασήας όλες τις 

πληροφορήες σύμφωνα με το υπόδειγμα της ετικάτας. 

ΠΙΠΕΡΙΕ Καψικόν (Capsicum)  

Οι πιπεριάς πράπει να εήναι ολόκληρες, φράσκιες, υγιεής, αποκλεήονται τα προϊόντα που άχουν 

προσβληθεή από σέψη έ από αλλοιώσεις που εήναι δυνατόν να τα καταστέσουν 

ακατΫλληλα για κατανΫλωση, καθαράς, πρακτικΫ απαλλαγμάνες από ορατΫ ξάνα σώματα, 

καλΫ αναπτυγμάνες, χωρής ελαττώματα που οφεήλονται στον παγετό, χωρής τραύματα που 

δεν άχουν επουλωθεή, χωρής εγκαύματα από τον έλιο, με ποδήσκο, απαλλαγμάνες από µη 

κανονικέ εξωτερικέ υγρασήα, απαλλαγμάνες από ξάνη οσμέ έ/και γεύση. Οι γλυκάς πιπεριάς 

πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Πράπει να εήναι σφικτάς, να άχουν το σχέμα, την ανΫπτυξη 

και τον χρωματισμό που εήναι κανονικοή για την ποικιλήα, λαμβανομάνου υπόψη του σταδήου 

ωριμΫνσεως, να εήναι πρακτικΫ απαλλαγμάνες από κηλήδες. Ο ποδήσκος μπορεή να άχει 

υποστεή ελαφρΫ βλΫβη έ να άχει κοπεή, εφόσον ο κΫλυκας εήναι Ϋθικτος. Οι πιπεριάς πράπει 
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να εμφανήζουν τάτοια ανΫπτυξη και να βρήσκονται σε τάτοια κατΫσταση ώστε να αντάχουν 

στη μεταφορΫ και τη μεταχεήριση, και να φθΫνουν υπό ικανοποιητικάς συνθέκες στον τόπο 

προορισμού. Σο περιεχόμενο κΫθε μάσου συσκευασήας πράπει να εήναι ομοιογενάς, δηλαδέ 

να περιάχει γλυκάς πιπεριάς της ήδιας καταγωγές, ποικιλήας έ εμπορικού τύπου, ποιότητας, 

μεγάθους και να βρήσκονται αισθητΫ στο ήδιο στΫδιο ωρήμανσης και να άχουν τον ήδιο 

χρωματισμό. Σο ορατό μάρος του περιεχομάνου του μάσου συσκευασήας πράπει να εήναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκάς πιπεριάς πράπει να συσκευΫζονται κατΫ τάτοιο 

τρόπο ώστε να εξασφαλήζεται η προστασήα του προϊόντος .Σα μάσα συσκευασήας πράπει να 

εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνο σώμα. Οι πιπεριάς πράπει να συσκευΫζονται σε 

χαρτοκιβώτια των 10 Kgr περήπου. Πιπεριάς στρογγυλάς, πρΫσινες, τραγανάς, μετρήου 

μεγάθους. 

Προτεινόμενη ποικιλήα η πρΫσινη της Νάας Μαγνησήας με τους γλυκούς και σαρκώδεις 

καρπούς. 

ΕΛΙΝΑ  

άλινον το βαρύοσμον, Apium graveolens Σα σάλινα πράπει να εήναι ακάραια, επιτράπεται η 

κοπέ του Ϋνω μάρους, νωπές εμφανήσεως, υγιέ, αποκλεήονται τα προϊόντα που άχουν 

προστεθεή από σέψη έ άχουν υποστεή αλλοιώσεις, σε βαθμό ώστε να καθήστανται 

ακατΫλληλα για κατανΫλωση, χωρής ζημιάς που άχουν υποστεή από παγετό, χωρής κούφια 

τμέματα, παραφυΫδες και ανθοφόρους Ϋξονες, καθαρΫ χωρής διακρινόμενες ξάνες ύλες, 

πρακτικΫ χωρής φθοράς που άχουν προκληθεή από παρΫσιτα, πρακτικΫ χωρής παρΫσιτα, 

χωρής υπερβολικέ εξωτερικέ υγρασήα, δηλαδέ αρκετΫ «στεγνΫ» μετΫ από το πλύσιμο, χωρής 

ξάνες οσμάς έ/και γεύσεις. Σα σάλινα με ραβδώσεις πράπει να εήναι καλές ποιότητας, 

κανονικού σχέματος και χωρής ήχνη ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες 

νευρώσεις. Οι κύριες νευρώσεις δεν πράπει να εήναι ούτε τσακισμάνες ούτε ινώδεις, να µην 

άχουν συνθλιβεή έ σκΫσει. Η κύρια ρήζα πράπει να εήναι καλΫ καθαρισμάνη και να μη 

υπερβαήνει τα 5 cm μέκους. Σα σάλινα με ραβδώσεις πράπει να παρουσιΫζουν κανονικέ 

ανΫπτυξη, λαμβΫνοντας υπόψη την περήοδο παραγωγές και η κατΫστασέ τους να εήναι 

τάτοια ώστε να τους επιτράπει να αντάξουν στις συνθέκες μεταφορΫς και μεταχειρήσεως και 

να φθΫσουν στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητικέ κατΫσταση. Σο περιεχόμενο κΫθε 

κιβωτήου πράπει να εήναι ομοιογενάς και να περιλαμβΫνει αποκλειστικΫ σάλινα με ραβδώσεις 

της αυτές καταγωγές, ποιότητας, χρώματος και μεγάθους. Σο διακρινόμενο τμέμα του 

περιεχομάνου του κιβωτήου πράπει να εήναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η παρουσήαση 

του σάλινου να γήνεται με δεσμήδες στο μάσο συσκευασήας και ο αριθμός των τεμαχήων που 

τις απαρτήζουν πράπει να εήναι σταθερός για κΫθε κιβώτιο. Σα σάλινα µε ραβδώσεις πράπει να 

συσκευΫζονται κατΫ τρόπο ώστε να εξασφαλήζεται η επαρκές προστασήα του προϊόντος. 

ΚΟΡΔΑ Allium sativum, Άλλιον το έμερον 

Σα σκόρδα πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών 

παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα µε επαρκέ ανΫπτυξη, 

περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ 

φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής 

εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη μούχλας, 

μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη γεύση 

έ/και οσμέ, ΓενικΫ, πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Σα σκόρδα πράπει να εήναι χωρής φύτρα 

ορατΫ εξωτερικΫ. Η ελΫχιστη διΫμετρος της ισημερινές τομές να εήναι 30 mm. Επιπλάον, τα 

σκόρδα πράπει να συσκευΫζονται σε πλεξήδες των 24 βολβών (ξερΫ σκόρδα) και πράπει να 

εήναι πλεγμάνα με τον ήδιο τούς βλαστό και δεμάνα με σπΫγκο έ και σε μικρότερη συσκευασήα. 

Η κοπέ δε των βλαστών πράπει να εήναι καθαρέ. Σα προϊόντα πράπει να παρουσιΫζουν 

ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη 

μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να 

ανταποκρήνονται πλέρως στις εμπορικάς απαιτέσεις του τόπου προορισμού. 

ΝΣΟΜΑΣΕ  
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τρύχνον το λυκοπερσικόν Οι τομΫτες πράπει να εήναι του εμπορικού τύπου ¨στρογγυλάς΄΄ 

νωπάς, να μην άχουν σαπήσει έ υποστεή Ϋλλες αλλοιώσεις τάτοιες που να τις καθιστούν 

ακατΫλληλες για κατανΫλωση, να εήναι επαρκώς συνεκτικάς, απαλλαγμάνες από μη 

επουλωμάνα σπασήματα και από εμφανεής πρΫσινους χρωματισμούς στη ζώνη που 

βρήσκεται στη βΫση του ποδήσκου. Οι τομΫτες πράπει να εήναι ολόκληρες, ακάραιες, υγιεής, 

απαλλαγμάνες από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, 

καλΫ σχηματισμάνες, με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνες, καθαράς (κυρήως απαλλαγμάνες 

από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε 

Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο 

και χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς, απαλλαγμάνες από κΫθε ξάνη γεύση έ/και 

οσμέ. ΓενικΫ, πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Ο καρπός, να εήναι σφαιρικός έ 

μακρόστενος, εδώδιμος, ώριμος ζουμερός και να άχει άντονο κόκκινο χρώμα απαλλαγμάνος 

από σκασήματα. Σο μάγεθος της διαμάτρου της ισημερινές τομές να εήναι 30 – 40 mm 

Κωδικών 3 και 4, βΫρους 150-210 gr ανΫ τεμΫχιο περήπου. Σα προϊόντα πράπει να 

παρουσιΫζουν ανΫπτυξη και κατΫσταση τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη 

μεταφορΫ και στη μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητικέ 

κατΫσταση και να ανταποκρήνονται πλέρως στις εμπορικάς απαιτέσεις τού τόπου 

προορισμού. Επιπλάον, απαγορεύεται η τοποθάτηση σφραγήδας έ ετικάτας πΫνω στις ήδιες 

τις τομΫτες. 

ΜΤΡΨΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΩΝΣΑΝΟ, ) 

Σα προϊόντα πράπει να εήναι ακάραια, υγιέ, αποκλεήονται τα προϊόντα που άχουν προσβληθεή 

από σέψη έ αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατΫλληλα για κατανΫλωση, καθαρΫ και 

περιποιημάνα, δηλαδέ ουσιαστικΫ απαλλαγμάνα από χώμα έ οποιαδέποτε Ϋλλη ουσήα και 

απαλλαγμάνα από ορατάς ξάνες ουσήες, φράσκα, ουσιαστικΫ απαλλαγμάνα από επιβλαβεής 

οργανισμούς, ουσιαστικΫ απαλλαγμάνα από φθοράς που προκαλούνται από επιβλαβεής 

οργανισμούς, συμπαγέ, μη προχωρημάνης ανΫπτυξης, απαλλαγμάνα από εξωτερικέ μη 

φυσιολογικέ υγρασήα, απαλλαγμάνα από ξάνη οσμέ και/έ ξάνη γεύση. 

Οι ρήζες πράπει να κόβονται στη βΫση των τελευταήων φύλλων και η τομέ πράπει να εήναι 

συμμετρικέ. 

Μαϊντανός δάμα 350γρ, φράσκος αρήστης ποιότητας, ώριμος και πρΫσινος. 

Δυόσμος φράσκος, αρήστης ποιότητας, ώριμος και πρΫσινος. 

Άνηθος φράσκος, δάμα 450γρ, αρήστης ποιότητας, ώριμος και πρΫσινος. 

ΚΡΕΜΜΤΔΙΑ χλωρΫ πρΫσινα, φράσκα, καθαρισμάνα από περιττΫ μάρη, σε δάμα των 1000 gr. 

ΠΡΑΑ 

 ΠρΫσο φράσκο, αρήστης ποιότητας, ώριμο και πρΫσινο. 

ΠΑΝΣΖΑΡΙΑ  

ΠαντζΫρια φράσκα, αρήστης ποιότητας, μετρήου μεγάθους. 

ΠΑΝΑΚΙ  

πανΫκι φράσκο. αρήστης ποιότητας, καθαρισμάνο ώριμο και πρΫσινο. 

ΒΛΗΣΑ φρέσκα 

 

ΥΡΟΤΣΑ: 

ΚΑΡΠΟΤΖΙΑ  

Οι καρποή πράπει να άχουν συλλεγεή επιμελώς µε το χάρι και να άχουν φτΫσει σε κανονικέ 

ανΫπτυξη και κατΫσταση ωριμότητας, φυσιολογικέ (Ϋνευ τεχνητών τρόπων) σύμφωνα με τα 

ιδιαήτερα χαρακτηριστικΫ της ποικιλήας. Σα φρούτα πράπει να άχουν συλλεγεή προσεκτικΫ με το 

χάρι, να άχουν επαρκέ ανΫπτυξη και η σΫρκα δεν πράπει να άχει υποστεή καμήα φθορΫ. Σα 

προϊόντα πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών 

παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα, με επαρκέ ανΫπτυξη, 

περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ 

φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής 
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εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη μούχλας, 

μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη γεύση 

έ/και οσμέ. 

Σα καρπούζια πράπει να εήναι Α κατηγορήας και να άχουν τα χαρακτηριστικΫ της ποικιλήας. 

Σο μέκος του μήσχου του καρπουζιού δεν πράπει να υπερβαήνει τα 5 cm. ΓενικΫ, πράπει να 

εήναι καλές ποιότητας ώριμα με άντονο κόκκινο εσωτερικό χρωματισμό. Σα καρπούζια ανΫ 

τεμΫχιο να εήναι βΫρους 6-10 Kgr. Η συσκευασήα πράπει να εήναι τάτοια, ώστε να εξασφαλήζει 

την κατΫλληλη προστασήα τον προϊόντος και τη διατέρηση των ζωτικών και φυσιολογικών 

λειτουργιών του. Σα προϊόντα πράπει να παρουσιΫζουν μια ανΫπτυξη και μια κατΫσταση 

τάτοια που να τους επιτράπει να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση ώστε να 

φτΫνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητικέ κατΫσταση και να ανταποκρήνονται πλέρως 

στις εμπορικάς απαιτέσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΕΡΑΙΑ  

Σα κερΫσια πράπει να εήναι ολόκληρα, φράσκα στην όψη, υγιέ, αποκλεήονται τα προϊόντα που 

άχουν σαπήσει έ άχουν υποστεή αλλοιώσεις τάτοιες που να τα καθιστούν ακατΫλληλα για 

κατανΫλωση, κρουστΫ (ανΫλογα µε την ποικιλήα), καθαρΫ, σχεδόν απαλλαγμάνα από 

εμφανεής ξάνες ουσήες, πρακτικΫ απαλλαγμάνα από παρΫσιτα, χωρής ασυνέθιστη εξωτερικέ 

υγρασήα, απαλλαγμάνα από ξάνη οσμέ έ/και γεύση, πράπει να φάρουν τον ποδήσκο τους. Σα 

προϊόντα θα πράπει να εήναι επαρκώς ανεπτυγμάνα και να άχουν επαρκέ ωριμότητα. Η 

ανΫπτυξη και η κατΫσταση των κερασιών θα πράπει να εήναι τάτοια ώστε να τους επιτράπεται 

να αντάχουν στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση, και να φθΫσουν σε ικανοποιητικέ 

κατΫσταση στον τόπο προορισμού. Σα κερΫσια που κατατΫσσονται σε αυτέ την κατηγορήα 

πράπει να εήναι καλές ποιότητας, πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από εγκαύματα, σχισμάς, 

μώλωπες έ ελαττώματα που προκαλούνται από χαλΫζι. Η ταξινόμηση κατΫ μάγεθος ορήζεται 

από τη μάγιστη διΫμετρο της ισημερινές τομές. Σα κερΫσια πράπει να άχουν ελΫχιστο μάγεθος 

12 mm. Σο περιεχόμενο κΫθε συσκευασήας πράπει να εήναι ομοιογενάς και να περιάχει µόνο 

κερΫσια της ιδήας καταγωγές, ποικιλήας και ποιότητας. Σο μάγεθος των καρπών πράπει να 

εήναι ως επή το πλεήστον ομοιογενάς. Σο εμφανάς τμέμα του περιεχομάνου του δάματος πράπει 

να εήναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Σα κερΫσια πράπει να συσκευΫζονται κατΫ τρόπο 

ώστε να εξασφαλήζεται η κατΫλληλη προστασήα του προϊόντος. Σα υλικΫ που 

χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του δάματος πράπει να εήναι καινούρια, καθαρΫ και από 

ύλη που να µην προκαλεή στα προϊόντα εξωτερικάς έ εσωτερικάς αλλοιώσεις. Η 

χρησιμοποήηση υλικών, και ιδήως χαρτιών έ σημΫτων που περιάχουν εμπορικάς ενδεήξεις 

επιτράπεται, µε την προϋπόθεση ότι τη εκτύπωση έ η επήθεση της ετικάτας άχει γήνει µε μελΫνη 

έ µε κόλλα που δεν εήναι τοξικΫ. Σα δάματα δεν πράπει να περιάχουν ξάνα σώματα. 

ΜΗΛΑ 

 Μηλάα η έμερος, Οι καρποή πράπει να άχουν συλλεγεή επιμελώς µε το χάρι και να άχουν 

φτΫσει σε κανονικέ ανΫπτυξη και κατΫσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαήτερα 

χαρακτηριστικΫ της ποικιλήας. Σα φρούτα πράπει να άχουν συλλεγεή προσεκτικΫ µε το χάρι, να 

άχουν επαρκέ ανΫπτυξη και η σΫρκα δεν πράπει να άχει υποστεή καμήα φθορΫ. Σα προϊόντα 

πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών παρασήτων, 

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα, με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, 

καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, 

αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα 

προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη γεύση έ/και οσμέ. ΓενικΫ, πράπει να 

εήναι καλές ποιότητας. Η διΫμετρος της ισημερινές τομές καθορήζεται σε 70-85 mm (μεγάθη 

70-75, 75-85) και βΫρους 170-220 gr περήπου. Σο εμφανάς μάρος του περιεχομάνου της κΫθε 

συσκευασήας πράπει να εήναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των 

συσκευασιών πράπει να εήναι μεταξύ τους ομοιογενάς. Η συσκευασήα πράπει να εήναι τάτοια, 

ώστε να εξασφαλήζει την κατΫλληλη προστασήα του προϊόντος και τη διατέρηση των 
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ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασήες πράπει να εήναι καθαράς, 

απαλλαγμάνες από κΫθε ξάνο σώμα και να φάρουν τις απαραήτητες σημΫνσεις. Σα προϊόντα 

πράπει να παρουσιΫζουν μια ανΫπτυξη και μια κατΫσταση τάτοια πού να τους επιτράπει να 

αντάχουν στη μεταφορΫ και στη μεταχεήριση ώστε να φτΫνουν στο προορισμό τους σε 

ικανοποιητικέ κατΫσταση και να ανταποκρήνονται πλέρως στις εμπορικάς απαιτέσεις του 

τύπου προορισμού. 

Η σΫρκα δεν πράπει να άχει υποστεή φθορΫ. 

Μπορούν ωστόσο να φάρουν ελαφρΫ ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτΫ δεν βλΫπτουν τη 

γενικέ εμφΫνιση του προϊόντος, την ποιότητΫ του, τη διατηρησιμότητα του και την 

παρουσήασέ του στη συσκευασήα: 

— ελαφρό ελΫττωμα σχέματος, 

— ελαφρό ελΫττωμα ανΫπτυξης, 

— ελαφρό ελΫττωμα χρωματισμού, — ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαήνουν το 1 cm2 

της συνολικές επιφΫνειας και οι οποήοι δεν εήναι αποχρωματισμάνοι, 

— ελαφρΫ ελαττώματα του φλοιού που δεν πράπει να υπερβαήνουν: 

— τα 2 cm μέκους για τα ελαττώματα επιμέκους σχέματος, — το 1 cm της συνολικές 

επιφΫνειας για τα Ϋλλα ελαττώματα, με εξαήρεση την κηλήδα του φουζικλαδήου (Venturia 

inaequalis) της οποήας η συνολικέ επιφΫνεια δεν πράπει να υπερβαήνει το 0,25 cm2, — πολύ 

ελαφρΫ σκωριόχρωση, όπως: 

— καστανόχρωμες κηλήδες που δύνανται να υπερβαήνουν ελαφρώς την κοιλότητα του 

ποδήσκου έ την περιοχέ γύρω από την κορυφέ του καρπού αλλΫ δεν δύνανται να εήναι 

τραχιάς, και/έ 

— λεπτέ δικτυωτέ σκωριόχρωση που δεν υπερβαήνει το 1/5 της συνολικές επιφΫνειας του 

καρπού και δεν άρχεται σε μεγΫλη αντήθεση με τον γενικό χρωματισμό του καρπού, και/έ 

— άντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαήνει το 1/20 της συνολικές επιφΫνειας του καρπού, 

ενώ η λεπτέ δικτυωτέ σκωριόχρωση και η άντονη σκωριόχρωση μαζή δεν δύνανται να 

υπερβαήνουν το 1/5 κατ’ ανώτατο όριο της συνολικές επιφΫνειας του καρπού. 

Ο ποδήσκος μπορεή να λεήπει, με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός εήναι καθαρός και δεν 

άχει υποστεή φθορΫ ο προσκεήμενος φλοιός. 

Επιπλάον, τα φρούτα πράπει να εήναι συσκευασμάνα σε τάσσερα στρώματα κατ’ ανώτατο 

όριο αν τα φρούτα εήναι τοποθετημάνα σε σκληρΫ σφαιρικΫ υποστηρήγματα τάτοια ώστε να 

μην ακουμπΫει το πΫνω στρώμα φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώματος, και άτσι 

να εξασφαλήζεται η κατΫλληλη προστασήα του προϊόντος. 

ΜΠΑΝΑΝΕ  

Οι μπανΫνες πράπει να εήναι σε χλωρέ κατΫσταση, να εήναι ολόκληρες, να εήναι σφριγηλάς, 

να εήναι υγιεής, αποκλεήονται τα προϊόντα που άχουν προσβληθεή από σέψη έ αλλοιώσεις 

που ενδεχομάνως τα καθιστούν ακατΫλληλα για κατανΫλωση, να εήναι καθαράς, πρακτικΫ 

απαλλαγμάνες από ορατάς ξάνες ύλες, να εήναι πρακτικΫ απαλλαγμάνες από παρΫσιτα, να 

εήναι πρακτικΫ μη προσβεβλημάνες από παρΫσιτα, να άχουν ποδήσκο Ϋθικτό, Ϋκαμπτο, μη 

προσβεβλημάνο από μύκητες και µη αφυδατωμάνο, να τους άχει αφαιρεθεή ο ύπερος, να άχει 

ομαλέ διΫπλαση και καμπυλότητα των καρπών, να εήναι πρακτικΫ απαλλαγμάνες από 

μώλωπες, να μην άχουν υποστεή βλΫβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε 

ομαλάς συνθέκες εξωτερικές υγρασήας, να εήναι απαλλαγμάνες από κΫθε οσμέ έ/και ξάνη 

γεύση. Σα στΫδια ανΫπτυξης και ωρήμανσης των μπανανών πράπει να επιτράπουν την 

αντοχέ τους κατΫ τη μεταφορΫ και τη φορτοεκφόρτωση, και την Ϋφιξέ τους στον τόπο 

προορισμού σε ικανοποιητικέ κατΫσταση, προκειμάνου να επιτευχθεή κατΫλληλος βαθμός 

ωρήμανσης μετΫ τη φυσικέ τους ωρήμανση. Σο μάγεθος καθορήζεται με βΫσει του μέκους της 

κυρτές άδρας από το σημεήο πρόσφυσης του ποδήσκου στο προσκεφαλήδιο άως το Ϋκρο 

τον καρπού και του πΫχους μιας εγκΫρσιας τομές του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών 

και το μάσου του, καθάτως προς το διαμέκη Ϋξονα. Σο ελΫχιστο μέκος κι ο ελΫχιστος βαθμός 

να εήναι αντιστοήχως σε 14 cm και 27 mm. Σο περιεχόμενο κΫθε δάματος πράπει να εήναι 
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ομοιογενάς και να περιλαμβΫνει μόνο μπανΫνες ιδήας προελεύσεως, ποικιλήας έ/και 

εμπορικού τύπου και ποιότητας. Σο εμφανάς τμέμα του περιεχομάνου του δάματος πράπει να 

εήναι αντιπροσωπευτικό τον συνόλου. 

ΠΕΠΟΝΙΑ  

Σα πεπόνια πράπει να άχουν σχέμα και χρώμα χαρακτηριστικό της ποικιλήας (γήνεται δεκτός 

άνας ωχρός χρωματισμός τον φλοιού στα σημεήο όπου ο καρπός βρισκόταν σε επαφέ µε το 

άδαφος κατΫ τη διΫρκεια της ανΫπτυξης) και να εήναι νωπές εμφΫνισης. Πράπει να εήναι 

απαλλαγμάνα από σκασήματα και μώλωπες (ελαφριάς ρωγμάς γύρω από το ποδήσκο, 

μέκους μικρότερου των 2 mm που όμως δεν αγγήζουν τη σΫρκα). Σο μέκος του ποδήσκου 

των καρπών του ανέκουν στις ποικιλήες που δεν αποσπώνται τη στιγμέ της ωρήμανσης δεν 

θα υπερβαήνει τα 3 mm. Οι τύποι πεπονιών που προτεήνονται εήναι: ΕλληνικΫ τύπου Αργούς, 

ΑμερικΫνικου τύπου, στρογγυλΫ. Σα προϊόντα πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, 

απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ 

σχηματισμάνα, με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από 

κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλα 

ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και 

χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από 

κΫθε ξάνη γεύση έ/και οσμέ. ΓενικΫ, πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Σο εμφανάς μάρος τον 

περιεχομάνου της κΫθε συσκευασήας πράπει να εήναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το 

περιεχόμενο όλων των συσκευασιών πράπει να εήναι μεταξύ τους ομοιογενέ. Η συσκευασήα 

πράπει να εήναι τάτοια, ώστε να εξασφαλήζει την κατΫλληλη προστασήα τον προϊόντος και τη 

διατέρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του ΚΫθε μάσο συσκευασήας μάσα 

στο οποήο διακινούνται θα εήναι υποχρεωτικΫ χαρτοκιβώτιο το οποήο θα εήναι απαλλαγμάνο 

από κΫθε ξάνο σώμα. 

ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφάς εφαρμόζονται στις κατωτάρω ποικιλήες καρπών που 

κατατΫσσονται στο εήδος των «εσπεριδοειδών» : 

— λεμόνια του εήδους Citrus limon (L.), 

— πορτοκΫλια του εήδους Citrus sinensis (L.) Osbeck. 

Α. ΕλΫχιστες απαιτέσεις Σα εσπεριδοειδέ όλων των κατηγοριών πράπει να εήναι: 

ακάραια, απαλλαγμάνα από μώλωπες και/έ εκτεταμάνους τραυματισμούς που άχουν 

επουλωθεή, υγιέ (αποκλεήονται τα προϊόντα που άχουν προσβληθεή από σέψη έ αλλοιώσεις 

που τα καθιστούν ακατΫλληλα για κατανΫλωση, καθαρΫ, ουσιαστικΫ απαλλαγμάνα από 

κΫθε ορατέ ξάνη ύλη, ουσιαστικΫ απαλλαγμάνα από επιβλαβεής οργανισμούς, απαλλαγμάνα 

από φθοράς οι οποήες προκαλούνται από επιβλαβεής οργανισμούς που προσβΫλλουν τη 

σΫρκα, απαλλαγμάνα από σημΫδια ξέρανσης και αφυδΫτωσης, απαλλαγμάνα από φθοράς 

που προκαλούνται από χαμηλάς θερμοκρασήες έ παγετό, απαλλαγμάνα από μη 

φυσιολογικέ εξωτερικέ υγρασήα, απαλλαγμάνα από ξάνη οσμέ και/έ ξάνη γεύση. 

Σα εσπεριδοειδέ πράπει να εμφανήζουν τάτοια ανΫπτυξη και να βρήσκονται σε τάτοια 

κατΫσταση ώστε να αντάχουν τη μεταφορΫ και τον εν γάνει χειρισμό, και να φθΫνουν σε 

ικανοποιητικέ κατΫσταση στον τόπο προορισμού. 

Β. Απαιτέσεις ωρήμασης Σα εσπεριδοειδέ πράπει να άχουν φθΫσει σε κατΫλληλο στΫδιο 

ανΫπτυξης και βαθμό ωρήμασης, λαμβανομάνων υπόψη των κριτηρήων όσον αφορΫ την 

ποικιλήα, την περήοδο συλλογές και τη ζώνη παραγωγές. 

Σο στΫδιο ωρήμασης των εσπεριδοειδών ορήζεται από τις ακόλουθες παραμάτρους που 

αναφάρονται για κΫθε κατωτάρω εήδος: 

— ελΫχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, 

— ελΫχιστη αναλογήα σακχΫρων προς οξάα 

— χρωματισμό. Ο χρωματισμός πράπει να εήναι τάτοιος, ώστε κατΫ το πάρας της κανονικές 

ανΫπτυξές τους τα εσπεριδοειδέ να αποκτέσουν, στον τόπο προορισμού, τον κανονικό 

χρωματισμό της ποικιλήας. 
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EΙΔΟ ΕλΫχιστη περιεκτικότητα σε χυμό (τοις εκατό, %) ΕλΫχιστη αναλογήα σακχΫρων προς 

οξάα 

ΦΡΨΜΑΣΙΜΟ 

ΛΕΜΟΝΙΑ 20 Πράπει να εήναι ο τυπικός της ποικιλήας. Επιτράπονται καρποή με πρΫσινο χρώμα 

(εΫν δεν εήναι σκούρο), υπό τον όρο ότι πληρούν τις ελΫχιστες απαιτέσεις όσον αφορΫ την 

περιεκτικότητα σε χυμό. 

 

ΠορτοκΫλια : Πράπει να εήναι ο τυπικός της ποικιλήας. Ψστόσο, επιτράπονται καρποή με 

ανοιχτοπρΫσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός δεν υπερβαήνει το άνα 

πάμπτο της συνολικές επιφΫνειας του καρπού και ότι πληρούν τις ελΫχιστες απαιτέσεις ως 

προς την περιεκτικότητα σε χυμό. Επιτράπονται τα πορτοκΫλια που παρΫγονται σε περιοχάς 

με υψηλάς θερμοκρασήες και υψηλέ σχετικέ υγρασήα κατΫ τη διΫρκεια της ανΫπτυξης του 

καρπού και άχουν πρΫσινο χρώμα που υπερβαήνει το άνα πάμπτο της συνολικές επιφΫνειας 

του καρπού, υπό τον όρο ότι πληρούν τις ελΫχιστες απαιτέσεις ως προς την περιεκτικότητα 

σε χυμό 

ΟμΫδα των ναβελήνων 33 6,5:1 

Λοιπάς ποικιλήες 35 6,5:1 

Σα εσπεριδοειδέ που πληρούν αυτάς τις απαιτέσεις ωρήμασης μπορούν να υποβΫλλονται σε 

«αποπρασινισμό». Η επεξεργασήα αυτέ επιτράπεται μόνον εφόσον δεν αλλοιώνονται τα Ϋλλα 

φυσικΫ οργανοληπτικΫ χαρακτηριστικΫ. 

Γ. Σαξινόμηση:  

Σα εσπεριδοειδέ πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Πράπει να παρουσιΫζουν τα 

χαρακτηριστικΫ της ποικιλήας και/έ του εμπορικού τύπου. 

Οι καρποή μπορούν, ωστόσο, να παρουσιΫζουν τα ακόλουθα ελαφρΫ ελαττώματα, με την 

προϋπόθεση ότι δεν βλΫπτουν τη γενικέ εμφΫνιση, την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την 

παρουσήαση στη συσκευασήα: 

— ελαφρό ελΫττωμα σχέματος, 

— ελαφρΫ ελαττώματα χρώματος, συμπεριλαμβανομάνων ελαφρών ηλιακών εγκαυμΫτων, 

— ελαφρΫ εξελισσόμενα ελαττώματα του φλοιού, υπό τον όρο ότι δεν επηρεΫζουν τη 

σΫρκα, 

— ελαφρΫ ελαττώματα του φλοιού που εμφανήζονται κατΫ τον σχηματισμό του καρπού, 

όπως αργυρόχροες επιστρώσεις, σκωριόχρωμες κηλήδες έ φθοράς από επιβλαβεής 

οργανισμούς, 

— ελαφρΫ τραύματα που άχουν επουλωθεή και οφεήλονται σε μηχανικΫ αήτια, όπως 

προσβολέ από χαλΫζι, τριβέ έ κτυπέματα από τον εν γάνει χειρισμό τους, 

— ελαφρΫ και μερικέ αποκόλληση του φλοιού (έ της εξωτερικές επιδερμήδας) για όλους 

τους καρπούς της ομΫδας των μανταρινιών. 

Σα εσπεριδοειδέ πράπει να συσκευΫζονται κατΫ τρόπο ώστε να εξασφαλήζεται η κατΫλληλη 

προστασήα του προϊόντος. 

Σα υλικΫ που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασήας πράπει να εήναι καθαρΫ και 

από ύλη που να μην προκαλεή στα προϊόντα εξωτερικάς έ εσωτερικάς αλλοιώσεις. Η 

χρησιμοποήηση υλικών, και ιδήως χαρτιών έ σημΫτων που περιάχουν εμπορικάς ενδεήξεις 

επιτράπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση έ η τοποθάτηση της ετικάτας άχει γήνει με 

μελΫνι έ κόλλα που να μην εήναι τοξικΫ. 

Οι αυτοκόλλητες ετικάτες που τοποθετούνται σε κΫθε προϊόν πράπει να εήναι τάτοιες ώστε, 

όταν αφαιρούνται, να μην αφένουν ορατΫ ήχνη κόλλας ούτε αλλοιώσεις στον φλοιό. 

Όταν οι καρποή εήναι περιτυλιγμάνοι πράπει να χρησιμοποιεήται λεπτό, στεγνό, καινούριο και 

Ϋοσμο χαρτή. 

Απαγορεύεται η χρέση οποιασδέποτε ουσήας που ενδάχεται να μεταβΫλει τα φυσικΫ 

χαρακτηριστικΫ των εσπεριδοειδών και ιδήως την οσμέ και τη γεύση τους. 
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Σα υλικΫ συσκευασήας πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη ύλη. Επιτράπεται, 

ωστόσο, μήα παρουσήαση που περιλαμβΫνει άνα βραχύ (μη ξυλώδη) κλώνο με πρΫσινα 

φύλλα προσκολλημάνο στον καρπό. 

ΛΕΜΟΝΙΑ Κιτράα η λεμονάα  

Οι καρποή πράπει να άχουν συλλεγεή επιμελώς δεν πράπει να παρουσιΫζουν άναρξη 

εσωτερικές αποξηρΫνσεως που οφεήλεται σε παγετό καθώς και εκτεταμάνα τραύματα έ 

μώλωπες οι οποήοι άχουν επουλωθεή. Σα λεμόνια πράπει να εήναι ολόκληρα, ακάραια, υγιέ, 

απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών παρΫσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλΫ 

σχηματισμάνα με επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως απαλλαγμάνα από 

κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο 

ξάνο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από παγετό έ/και έλιο και 

χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από 

κΫθε ξάνη γεύση έ/και οσμέ. Να άχουν σχέμα ωοειδάς με τις Ϋκρες τους μυτεράς να εήναι 

ώριμα, χυμώδη, με άντονο κήτρινο χρώμα και οι καρποή να άχουν φτΫσει σε κανονικέ 

ανΫπτυξη και κατΫσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα ιδιαήτερα χαρακτηριστικΫ της ποικιλήας 

και της ζώνης παραγωγές. Σο ελΫχιστο μάγεθος διαμάτρου της ισημερινές τομές να εήναι σε 

45 mm και το μάγιστο 67mm. Επιπλάον, οι καρποή πράπει να παρουσιΫζονται διατεταγμάνοι σε 

κανονικΫ στρώματα μάσα σε κλειστΫ έ ανοικτΫ μάσα συσκευασήας. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ  

Σα φρούτα πράπει να άχουν συλλεχθεή προσεκτικΫ µε το χάρι, να άχουν επαρκέ ανΫπτυξη και η 

σΫρκα δεν πράπει να άχει υποστεή καμήα φθορΫ. Σα προϊόντα πράπει να εήναι ολόκληρα, 

ακάραια, υγιέ, απαλλαγμάνα από προσβολάς ζωικών παρασήτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλΫ σχηματισμάνα, µε επαρκέ ανΫπτυξη, περιποιημάνα, καθαρΫ (κυρήως 

απαλλαγμάνα από κατΫλοιπα λιπασμΫτων έ φυτοφαρμΫκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασήας και κΫθε Ϋλλο σώμα), χωρής εξωτερικέ ασυνέθιστη υγρασήα, αλλοιώσεις από 

παγετό έ/και έλιο και χωρής ήχνη μούχλας, μώλωπες έ Ϋλλες ζημιάς. Σα προϊόντα πράπει να 

εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη γεύση έ/και οσμέ. ΓενικΫ πράπει να εήναι καλές ποιότητας. 

Η σΫρκα δεν πράπει να άχει υποστεή φθορΫ. 

Ο φλοιός μπορεή, ωστόσο, να παρουσιΫζει τα ακόλουθα ελαφρΫ ελαττώματα, με την 

προϋπόθεση ότι δεν βλΫπτουν τη γενικέ εμφΫνιση, την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την 

παρουσήαση στη συσκευασήα: 

— ελαφρό ελΫττωμα σχέματος, 

— ελαφρό ελΫττωμα ανΫπτυξης, 

— ελαφρΫ ελαττώματα χρώματος, 

— ελαφρΫ σημΫδια από πήεση τα οποήα δεν υπερβαήνουν 1cm2 της συνολικές επιφΫνειας, 

— ελαφρΫ ελαττώματα του φλοιού που δεν πράπει να υπερβαήνουν: 

— 1,5 cm2 μέκους για τα ελαττώματα επιμέκους σχέματος, 

— 1 cm2 της συνολικές επιφΫνειας για τα Ϋλλα ελαττώματα. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ  

Η διΫμετρος της ισημερινές γραμμές πράπει να κυμαήνεται από 73 άως 80 mm και βΫρους 

135- 220 gr. 

A 67 – 73 mm ΒΑΡΟ 135 – 180 gr 

AA 73 – 80 mm ΒΑΡΟ 180 – 220 gr 

ΣΑΥΤΛΙΑ  

Σα σταφύλια και οι ρώγες πράπει να εήναι υγιέ, εξαιρούνται τα προϊόντα που άχουν 

προσβληθεή από σέψη έ άχουν υποστεή τάτοιες αλλοιώσεις ώστε να εήναι ακατΫλληλα για 

κατανΫλωση, καθαρΫ, χωρής διακρινόμενες ξάνες ύλες, πρακτικΫ απαλλαγμάνα από 

προσβολάς παρασήτων έ ασθάνειες, χωρής εμφανέ ήχνη μούχλας, χωρής ασυνέθιστη 

εξωτερικέ υγρασήα, χωρής ξάνη οσμέ έ/και γεύση. Επιπλάον, οι ρώγες πράπει να εήναι 

ολόκληρες, καλοσχηματισμάνες, κανονικΫ αναπτυγμάνες. Σα σταφύλια πράπει να άχουν 

συλλεγεή επιμελώς. Η σταφυλέ πράπει να εήναι επαρκώς αναπτυγμάνη και ώριμη. Η ανΫπτυξη 
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και η κατΫσταση της σταφυλές πράπει να εήναι τάτοια ώστε να επιτράπει να αντάχει στη 

μεταφορΫ και τη μετακήνηση και να φθΫνει στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητικέ 

κατΫσταση. Σα επιτραπάζια σταφύλια πράπει να εήναι καλές ποιότητας. Σα σταφύλια πράπει 

να παρουσιΫζουν το τυπικό σχέμα, ανΫπτυξη και χρωματισμό της ποικιλήας, λαμβανομάνης 

υπόψη της περιοχές παραγωγές. Οι ρώγες πράπει να εήναι συνεκτικάς, καλΫ προσφυόµενες 

και στο μεγαλύτερο δυνατΫ βαθμό κολλημάνες στον μήσχος τους. Σο μάγεθος των 

σταφυλιών να εήναι ελΫχιστο βΫρος κατΫ σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περήπου. Σο 

περιεχόμενο κΫθε δάματος πράπει να εήναι ομοιογενάς και να περιάχει µόνο σταφύλια της ήδιας 

καταγωγές, ποικιλήας, κατηγορήας και του ήδιου βαθμού ωριμότητας. Σα επιτραπάζια 

σταφύλια πράπει να συσκευΫζονται άτσι ώστε να εξασφαλήζεται η επαρκές προστασήα του 

προϊόντος. 

Σα υλικΫ που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασήας πράπει να εήναι καθαρΫ και 

από ύλη που να μην προκαλεή στα προϊόντα εξωτερικάς έ εσωτερικάς αλλοιώσεις. Η 

χρησιμοποήηση υλικών, και ιδήως χαρτιών έ σημΫτων που περιάχουν εμπορικάς ενδεήξεις 

επιτράπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση έ η τοποθάτηση της ετικάτας άχει γήνει με 

μελΫνι έ κόλλα που να μην εήναι τοξικΫ. 

Σα υλικΫ συσκευασήας πράπει να εήναι απαλλαγμάνα από κΫθε ξάνη ύλη. 

Λόγω ιδιαήτερων συνθηκών/αναγκών έ τοπικών προϊόντων/διαθεσιμότητας, δύναται να γήνει 

προμέθεια και Ϋλλων τύπων λαχανικών και φρούτων. 

Ο προμηθευτές υποχρεούται να παραδήδει τα τρόφιμα ως προς το εήδος και την ποσότητα, 

σύμφωνα με την δοθεήσα παραγγελήα του Παραρτέματος του Κ.Κ.Π.Π..Ε. , όπως επήσης και 

να παράχει στην επιτροπέ παραλαβές κΫθε πληροφορήα και στοιχεήο που θα της ζητεήται 

σχετικΫ με τον προσδιορισμό του εήδους. 

Σα εήδη και οι ποσότητες θα παραδήδονται μετΫ από άγγραφη παραγγελήα, η οποήα θα δήδεται 

άως 48 ώρες, ανΫλογα με την διατηρησιμότητα του τροφήμου, πριν την παρΫδοση. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΨΝ 

ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 

ΓΙΑΟΤΡΣΙ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ  

Α. Σο χορηγούμενο εήδος (γιαούρτη), να εήναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτέ ορήζεται 

στον ΚΨΔΙΚΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΠΟΣΨΝ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΦΡΗΗ Άρθρο 82 και να άχει 

παραχθεή σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικάς και υγειονομικάς διατΫξεις και το οποήο θα 

πράπει να ανταποκρήνεται πλέρως στις διατΫξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «υμμόρφωση της 

Ελληνικές νομοθεσήας προς τις Οδηγήες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του υμβουλήου περή των 

υγειονομικών κανόνων που διάπουν την παραγωγέ και εμπορήα γΫλακτος και προϊόντων με 

βΫση το γΫλα» (ΥΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

Να άχει παρασκευασθεή από γΫλα αγελΫδας και μαγιΫ απουσήα αντιβιοτικών και γενετικΫ 

τροποποιημάνων υλικών. 

Να άχει: 

• Δομέ λεήα, μαλακέ και κρεμώδη. 

• Γεύση ευχΫριστη. 

• Οσμέ υπόγλυκη. 

• Α 3,3-3,8. 

Να μην παρουσιΫζει 

• ευρωτήαση, 

• σέψη, 

• εμφανεής μακροσκοπικάς, μεταβολάς χρώματος και σχέματος, 

• ανώμαλη οσμέ και γεύση (πικρέ, ταγκέ, ξινισμάνο έ δύσοσμο) 

• αλλοήωση από μικροβιακέ δρΫση, 

• μυκητήασης αποικήες στην επιφΫνειΫ του, 
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• υπολεήμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, αντιβιοτικών, φυτοτοξινών τύπου Α & Β, 

βαράων μετΫλλων σύμφωνα με τους ΕΚ 1881/2006, ΕΚ 396/2005, ΕΚ 10/2011, ΕΚ 2377/1990 

και τροποποιέσεις, ΥυτοφΫρμακα 149/2008, Αλλεργιογόνα 68/2007. 

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

• Σο γιαούρτι θα πράπει να πληροή τα μικροβιολογικΫ χαρακτηριστικΫ όπως αυτΫ ορήζονται, 

ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασήες παραγωγές σύμφωνα με τις απαιτέσεις των 

ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και ΠΔ 9/89. 

1. Απουσήα salmonella spp σε 25 gr σε 5 δεήγματα. 

2. Απουσήα E.coli σε 1 gr σε 5 δεήγματα. 

3. ταφυλόκοκκοι πηκτΫση θετικοή Απουσήα σε 1gr σε 5 δεήγματα. 

4. ΟλικΫ κολοβακτηριοειδέ Απουσήα σε 1 gr σε 5 δεήγματα. 

5. Ζύμες – μύκητες < 10 cfu/gr σε όλη την διΫρκεια της εμπορικές ζωές. 

Β. ΤΚΕΤΑΙΑ 

Η συσκευασήα της γιαούρτης (Α) πρώτη συσκευασήα- κεσεδΫκι, θα εήναι από υλικό 

κατΫλληλο για τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλάνιο, Άρθρο 26 ΚεφΫλαιο ΙΙ του Κ.Σ.Π. και θα κλεήνει 

αεροστεγώς με αλουμινόφυλλο με κρΫμα αυτού που θα περιάχει τουλΫχιστον 99% αργήλιο 

>0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05% Ϋλλα λοιπΫ στοιχεήα σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΛΟΣ 601/602, το δε βΫρος της κΫθε συσκευασήας να εήναι περήπου 1.000 gr Σα μάσα 

συσκευασήας δεν θα μεταφάρουν τοξικάς έ καρκινογόνες ουσήες στο προϊόν. το μάσο 

συσκευασήας (κεσεδΫκι) θα πράπει να αναγρΫφονται υποχρεωτικΫ στα ΕλληνικΫ με 

ευανΫγνωστα γρΫμματα, από χρώμα έ μελΫνι έ Ϋλλο μηχανικό τρόπο που δεν μεταφάρουν 

τοξικάς έ καρκινογόνες ουσήες (ΕΚ 89/109), οι απαραήτητες ενδεήξεις σύμφωνα με τις 

κτηνιατρικάς και υγειονομικάς διατΫξεις: 

1. Επωνυμήα παρασκευαστέ. 

2. Αριθμός άγκρισης. 

3. Η ημερομηνήα παραγωγές και 

4. Η ημερομηνήα λέξης. 

5. Ο κωδικός παρτήδας, η δε σέμανση να εήναι σύμφωνη με τις ΔιατΫξεις σέμανσης 

τροφήμων: 

• Οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου για προσάγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικΫ με την επισέμανση, την παρουσήαση και τη 

διαφέμιση των τροφήμων Οδηγήα 2001/101/ΕΚ της Επιτροπές. 

• Οδηγήα 2002/86/ΕΚ της Επιτροπές για την τροποποήηση της οδηγήας 2001/101/ΕΚ όσον 

αφορΫ την ημερομηνήα, από την πΫροδο της οποήας και μετΫ απαγορεύεται το εμπόριο 

προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• Οδηγήα 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, της 10ης 

Νοεμβρήου 2003, για την τροποποήηση της οδηγήας 2000/13/ΕΚ όσον αφορΫ την αναγραφέ 

των συστατικών των τροφήμων. 

• Οδηγήα 2008/5/ΕΚ σχετικΫ με την αναγραφέ, στην επισέμανση ορισμάνων τροφήμων, 

υποχρεωτικών ενδεήξεων πάραν των προβλεπόμενων από την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ της 25ης Οκτωβρήου 2011 σχετικΫ με την παροχέ πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτάς, την τροποποήηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την 

κατΫργηση της οδηγήας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 90/496/ΕΟΚ του 

υμβουλήου, της οδηγήας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, των οδηγιών της Επιτροπές 2002/67/ΕΚ και 

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπές. 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 

 Γιαούρτι 

 

1. Γιαούρτι αγελΫδος με λιπαρΫ 10 % . 

Ο προμηθευτές υποχρεούται να παραδήδει τα τρόφιμα ως προς το εήδος και την ποσότητα, 

σύμφωνα με την δοθεήσα παραγγελήα του Παραρτέματος του Κ.Κ.Π.Π..Ε., όπως επήσης και 

να παράχει στην επιτροπέ παραλαβές κΫθε πληροφορήα και στοιχεήο που θα της ζητεήται 

σχετικΫ με τον προσδιορισμό του εήδους. 

Σα εήδη και οι ποσότητες θα παραδήδονται μετΫ από άγγραφη παραγγελήα, η οποήα θα δήδεται 

άως 48 ώρες, ανΫλογα με την διατηρησιμότητα του τροφήμου, πριν την παρΫδοση. 

 

ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ  ΣΨΝ ΣΤΡΟΚΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ 

Όλα τα τυροκομικΫ προϊόντα να εήναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα, ανΫ 

εήδος, στον Κ.Σ.& Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες Τγειονομικάς ΔιατΫξεις. 

υνθέκες ωρήμανσης – Φρόνος ωρήμανσης 

A. H ωρήμανση των τυριών πράπει να γήνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασήα δεν θα εήναι 

κατώτερη των +100C και θα υπΫρχει κατΫλληλη για κΫθε τύπο τυριού υγρομετρικέ 

κατΫσταση. O χρόνος ωρήμανσης εξαρτΫται από την κατηγορήα ταυ τυριού: α) τα πολύ 

σκληρΫ, τα σκληρΫ και τα ημήσκληρα τυριΫ για να συμπληρώσουν την ωρήμανσέ τους 

πράπει να παραμεήνουν για τουλΫχιστον τρεις (3) μένες στις παραπΫνω συνθέκες, β) τα 

μαλακΫ τυριΫ για να συμπληρώσουν την ωρήμανσέ τους πράπει να παραμεήνουν 

τουλΫχιστον δύο (2) μένες. Εξαιρούνται τα «ΛευκΫ τυριΫ Ϋλμης», τα οποήα εήναι 

παρασκευασμάνα από παστεριωμάνο γΫλα και επιτράπεται να διατήθενται δεκαπάντε ημάρες 

(15) μετΫ την παρασκευέ τους (η εξαήρεση αυτέ δεν αφορΫ τα ΕλληνικΫ ΠαραδοσιακΫ 

τυριΫ). 

Β. υνθέκες αποθέκευσης των ώριμων τυριών μάχρι τη διΫθεσέ τους στην κατανΫλωση: α) 

πολύ σκληρΫ, σκληρΫ, ημήσκληρα τυριΫ: σε κλιματιζόμενους θαλΫμους με ανακυκλoύμενo 

άντoνo ρεύμα αάρα, θερμοκρασήας από 00C άως +100C και υγρομετρικές κατΫστασης από 

75 άως 85, β) μαλακΫ τυριΫ: σε κλιματιζόμενους θαλΫμους με ανακυκλωμάνο μάτριο ρεύμα 

αάρα, θερμοκρασήας 00C άως +20C και υγρομετρικές κατΫστασης από 85 άως 95 %. 

Εξαιρούνται τα συσκευασμάνα σε συσκευασήες αδιαπάραστες από υγρασήα π.x. μεταλλικΫ 

δοχεήα, τα oπoήα αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλΫμους θερμοκρασήας 00C άως +20C. 

τα μάσα συσκευασήας που θα περιάχονται τα προϊόντα, θα αναγρΫφονται στην Ελληνικέ 

γλώσσα οι ενδεήξεις όπως αυτάς καθορήζονται στο Ϋρθρο 11 του Κ.T.Π. και στις επιμάρους 

παραγρΫφους τoυ Ϋρθρου 83 Γ (γενικάς διατΫξεις για τα τυριΫ από γΫλα, με ωρήμανση) και 

επιπλάον: 

– κατηγορήα τυριού, 

– εήδος έ εήδη γΫλακτος (ποσοστΫ) που παρασκευΫσθηκε το τυρή, 

– ελΫxιστo λήπος (υπολογισμάνο σε ξερέ ουσήα), 

– μάγιστη υγρασήα, 

– ημερομηνήα παραγωγές, 

– ημερομηνήα ελΫχιστης διατηρησιμότητας, 

– xώρα προάλευσης – παραγωγές του τυριού, 

– άδρα τυροκομεήου παρασκευές τυριού (μόνο για τα ΠαραδοσιακΫ τυριΫ), 

– ποσοστό Ϋλατος, 

– πρόσθετα, εήτε άxoυν προστεθεή στη μΫζα του τυριού εήτε υπΫρxoυν στην επιδερμήδα του 

τυριού και με τις προϋποθάσεις όπως αυτάς αναφάρονται στο Ϋρθρο 11 ταυ Κ.T. και επήσης 

με οδηγήες, όπου χρειΫζονται, π.x. όταν η επιδερμήδα άxει ναταμυκήνη θα δήνονται οδηγήες 

στον καταναλωτέ μάχρι ποιο βΫθος θα καθαρήζει το τυρή. 

Ήτοι: 
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α) Σο προϊόν. 

β) Σην Προάλευση. 

γ) Σην επωνυμήα και την άδρα του παραγωγού – συσκευαστέ. 

δ) Σο καθαρό βΫρος του περιεχομάνου. 

ε) Σην ημερομηνήα παραγωγές και λέξεως. 

στ) Σα δύο πρώτα γρΫμματα της ονομασήας προάλευσης, τον αύξοντα αριθμό του μάσου 

συσκευασήας. 

Οι λοιπάς υποχρεωτικάς ενδεήξεις θα εήναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.7 του 

Ϋρθρου 4 του Π.Δ. 81/93, η δε σέμανση να εήναι σύμφωνη με τις διατΫξεις σέμανσης των 

τροφήμων: 

• Οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου για προσάγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικΫ με την επισέμανση, την παρουσήαση και τη 

διαφέμιση των τροφήμων Οδηγήα 2001/101/ΕΚ της Επιτροπές. 

• Οδηγήα 2002/86/ΕΚ της Επιτροπές για την τροποποήηση της οδηγήας 2001/101/ΕΚ όσον 

αφορΫ την ημερομηνήα, από την πΫροδο της οποήας και μετΫ απαγορεύεται το εμπόριο 

προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• Οδηγήα 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, της 10ης 

Νοεμβρήου 2003, για την τροποποήηση της οδηγήας 2000/13/ΕΚ όσον αφορΫ την αναγραφέ 

των συστατικών των τροφήμων. 

• Οδηγήα 2008/5/ΕΚ σχετικΫ με την αναγραφέ, στην επισέμανση ορισμάνων τροφήμων, 

υποχρεωτικών ενδεήξεων πάραν των προβλεπομάνων από την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

• ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ της 25ης Οκτωβρήου 2011 σχετικΫ με την παροχέ πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτάς, την τροποποήηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την 

κατΫργηση της οδηγήας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 90/496/ΕΟΚ του 

υμβουλήου, της οδηγήας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, των οδηγιών της Επιτροπές 2002/67/ΕΚ και 

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπές. 

Η επικΫλυψη των τυριών μπορεή να εήναι από κερή μελισσών, σκληρέ παραφήνη έ Ϋλλες ύλες 

που για να χρησιμοποιηθούν πράπει να τύχουν άγκρισης του ΑΦ και κατΫ περήπτωση, του 

ΕΟΥ έ του ΚΕΤ. 

Η επικΫλυψη μπορεή να εήναι χρωματισμάνη με τις χρωστικάς του παραρτέματος V, μάρη 1 και 

2 του Ϋρθρου 35 του Κώδικα Σροφήμων καθώς και με τις χρωστικάς Ε180, Λιθορουμπήνη ΒΚ 

και Ε160β ΑνΫττο, όπως αναφάρεται στο παρΫρτημα IV, του εν λόγω Ϋρθρου και σύμφωνα 

με τους όρους των παραρτημΫτων αυτών. Επιτράπεται η επΫλειψη, η εμβΫπτιση έ ο 

ψεκασμός μόνο της επιφΫνειας των σκληρών, των ημήσκληρων και ημιμαλακών τυριών με 

ναταμυκήνη έ πιμαρισήνη και με την προϋπόθεση ότι στο τυρή που διατήθεται στην 

κατανΫλωση: 

1. Θα διαπιστώνεται απουσήα ναταμυκήνης σε βΫθος 5 mm. 

2. Σο κατΫλοιπο της ναταμυκήνης δεν θα υπερβαήνει το 1mg/dm2 επιφανεήας. 

Η συσκευασήα να εήναι πλαστικέ αεροστεγές με το εσωτερικό φύλλο έ φιλμ που άρχεται σε 

επαφέ με το τρόφιμο από ύλη που επιτράπεται από τον Κ.T.Π.. 

Οι προσφοράς των παρακΫτω προϊόντων θα εήναι επώνυμες ως προς τα προσφερόμενα 

εήδη με παρΫλληλη προσκόμιση σχετικών δειγμΫτων. Η προσκόμιση δειγμΫτων εήναι 

απαραήτητη, με ποινέ αποκλεισμού, βΫσει του οποήου θα γήνεται και η παραλαβέ του εήδους 

μετΫ την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

1.  ΥΕΣΑ (ΠΟΠ) 
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2.  ΚΛΗΡΟ ΣΤΡΙ (ΜΤΖΗΘΡΑ)  

3.   ΚΕΥΑΛΟΣΤΡΙ 

4.   ΚΙΣΡΙΝΟ ΣΤΡΙ 

Σο τυρή ΥΕΣΑ (Π.Ο.Π), να εήναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτέ ορήζεται στον ΚΨΔΙΚΑ 

ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΠΟΣΨΝ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΦΡΗΗ και να άχει παραχθεή σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κτηνιατρικάς και υγειονομικάς διατΫξεις. 

H ονομασήα «ΥΕΣΑ» (FETA) αναγνωρήζεται ως προστατευόμενη ονομασήα προάλευσης 

(ΠΟΠ) για το λευκό τυρή Ϋλμης που παρΫγεται παραδοσιακΫ στην ΕλλΫδα και συγκεκριμάνα 

στις περιοχάς που αναφάρονται παρΫ κΫτω, από γΫλα πρόβειο έ μήγμα αυτού με γήδινο.  

 

Α ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Λήπος επή ξηρού 43% κατ΄ελΫχιστον. 

2. Τγρασήα 56% μάγιστον. 

3. Φλωριούχο ΝΫτριο 3% μάγιστον. 

4. Ενεργό οξύτητα 4.25-4.5% ph. 

5. Φρώμα καθαρό λευκό. 

6. Τφέ συμπαγές με λήγες μηχανικάς σχισμάς. 

7. ΕμφΫνιση μαλακό τυρή με λήγες έ καθόλου οπάς κατανεμημάνες σε όλη την μΫζα. 

8. Γεύση ευχΫριστη, λιπόλυσης ελαφρΫ όξινη και πλούσιο Ϋρωμα. 

9. χέμα ορθογώνια παραλληλεπήπεδα. 

10. υνεκτικότητα μαλακό τυρή που να κόβεται σε λεήες φάτες. 

11. Οπάς: Καθόλου έ λήγες – Κατανομέ: ε όλη τη μΫζα χέμα οπές: Ακανόνιστο. 

 

Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Κολοβακτηροειδέ < 100 

2. Escherichia coli < 10 

3. Salmonella spp 0 

4. Listeria monocytogenes 0 

5. Staphylococcus aureus <100 

 

Γ .ΕΝΔΕΙΞΕΙ 

το μάσο συσκευασήας θα πράπει να αναγρΫφονται υποχρεωτικΫ στην Ελληνικέ γλώσσα με 

ευανΫγνωστα γρΫμματα, από χρώμα έ μελΫνι, που δεν μεταφάρουν τοξικάς έ καρκινογόνες 

ουσήες, οι ακόλουθες ενδεήξεις: 

α) «ΥΕΣΑ» (FETA). 

β) Προστατευόμενη ονομασήα προάλευσης (ΠΟΠ). 

γ)Συρή. 

δ) Η επωνυμήα και η άδρα του παραγωγού – συσκευαστέ. 

ε) Σο βΫρος του περιεχομάνου. 

στ) Η ημερομηνήα παραγωγές. 

ζ) τοιχεήα ελάγχου που αναλύονται ως εξές: 1. 

Σα δυο πρώτα γρΫμματα της ονομασήας προάλευσης: ΥΕ 

2. Ο αύξοντας αριθμός του μάσου συσκευασήας. 

3. Η ημερομηνήα παραγωγές. ΠαρΫδειγμα (ΥΕ-1650-20/12/94). Σα στοιχεήα ελάγχου 

αναγρΫφονται με ευθύνη του συσκευαστέ κατόπιν άγγραφης Ϋδειας της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Γεωργήας, η οποήα τηρεή ειδικό βιβλήο παρακολούθησης και ελάγχου ανΫ 

παραγωγό «ΥΕΣΑ» (FETA). Οι ενδεήξεις α, β, γ, δ, ε και στ’ αναγρΫφονται υποχρεωτικΫ σε 

κΫθε συνοδευτικό άγγραφο κατΫ τη διακήνηση της «ΥΕΣΑ» (FETA). 
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2. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ 

ΚΛHΡΟΤ ΣΤΡΙΟΤ 

Σο σκληρό τυρή, (ΜΤΖΗΘΡΑ) να εήναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτό ορήζεται στον 

ΚΨΔΙΚΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΠΟΣΨΝ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΦΡΗΗ και να άχει παραχθεή 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικάς και υγειονομικάς διατΫξεις. 

Να άχει παρασκευασθεή από νωπό έ παστεριωμάνο γΫλα, απουσήα αντιβιοτικών και γενετικΫ 

τροποποιημάνων υλικών, μετΫ από οξυγαλακτικέ ζύμωση με την επενάργεια πυτιΫς έ Ϋλλων 

ενζύμων οι καλλιάργειες βακτηρήων, η ωρήμανση δε να άχει γήνει στους 12-14oC με σχετικέ 

υγρασήα 85-90% και για (3) τουλΫχιστον μένες. 

 

Σο παραδιδόμενο σκληρό τυρή να άχει: 

 

Α ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1 Λήπος επή ξηρού 40% κατ΄ ελΫχιστον. 

2. Τγρασήα 38% μάγιστον. 

3. Φλωριούχο ΝΫτριο 2% μάγιστον. 

4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% pΗ. 

5. Τφέ σκληρές συμπαγές. 

6. ΕμφΫνιση συνεκτικέ. 

7. Γεύση αλμυρέ πικΫντικη. 

8. χέμα κυλινδρικό. 

 

Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Κολοβακτηροειδέ – 

2. Escherichia coli – 

3. Salmonella spp Απουσήα 

4. Listeria monocytogenes Απουσήα 

5. Staphylococcus aureus – 

Γ ΕΝΔΕΙΞΕΙ 

το μάσο συσκευασήας θα πράπει να αναγρΫφονται υποχρεωτικΫ στην Ελληνικέ γλώσσα με 

ευανΫγνωστα γρΫμματα, από χρώμα έ μελΫνι, που δεν μεταφάρουν τοξικάς έ καρκινογόνες 

ουσήες, οι ακόλουθες ενδεήξεις: 

1. Σο προϊόν. 

2. Η ονομασήα Προάλευσης. 

3. Η επωνυμήα και η άδρα του παραγωγού. 

4. Η ημερομηνήα παραγωγές και η ημερομηνήα λέξεως. 

5. Σα ποσοστΫ λήπους & υγρασήας. 

6. Ο αύξοντας αριθμός του μάσου συσκευασήας. 

 

3 . ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΚΕΥΑΛΟΣΤΡΙ 

ΣΟ ΚΕΥΑΛΟΣΤΡΙ να εήναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτέ ορήζεται στον ΚΨΔΙΚΑ 

ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΠΟΣΨΝ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΚΟΙΝΗ ΦΡΗΗ και να άχει παραχθεή σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κτηνιατρικάς και υγειονομικάς διατΫξεις. 

Κεφαλοτύρι εήναι το σκληρό τυρή που παρΫγεται παραδοσιακΫ στην ΕλλΫδα, από γΫλα 

πρόβειο, έ μήγμα αυτού με γήδινο. Σο παραδοσιακό κεφαλοτύρι να άχει : 

Α .ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Λήπος επή ξηρού 40% κατ΄ελΫχιστο. 

2. Τγρασήα 38% μάγιστον. 

3. Φλωριούχο ΝΫτριο 2% μάγιστον. 
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4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% PΗ. 

5. υνεκτικότητα: κληρό τυρή. 

5. Φρώμα υποκήτρινο άως ανοικτό καστανό. 

6. Τφέ σκληρέ συμπαγές ελαστικέ, με πολλάς οπάς στη μΫζα του. 

7. ΕμφΫνιση συνεκτικέ λεπτέ. 

8. Γεύση αλμυρέ πικΫντικη. 

9. χέμα κυλινδρικό. 

10. ΔιαστΫσεις: ΔιΫφορες – ΒΫρη: Μικρό 4-6κιλΫ ΜεγΫλο 10-12 κιλΫ. 

11. Άλλα χαρακτηριστικΫ: ΕυχΫριστη, ελαφρΫ αλμυρέ γεύση και πλούσιο Ϋρωμα. 

Απαγορεύεται η χρέση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρή. 

 

Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

7. Κολοβακτηροειδέ – 

8. Escherichia coli – 

9. Salmonella spp Απουσήα 

10. Listeria monocytogenes Απουσήα 

11. Staphylococcus aureus – 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙ 

το μάσο συσκευασήας θα πράπει να αναγρΫφονται υποχρεωτικΫ στην Ελληνικέ γλώσσα με 

ευανΫγνωστα γρΫμματα, από χρώμα έ μελΫνι που δεν μεταφάρουν τοξικάς έ καρκινογόνες 

ουσήες, οι ακόλουθες ενδεήξεις: 

α) «ΚΕΥΑΛΟΣΤΡΙ». 

β) Η επωνυμήα και η άδρα του παραγωγού – συσκευαστέ. 

γ) Σο βΫρος του περιεχομάνου. 

δ) Η ημερομηνήα παραγωγές. 

ε) Ο αύξοντας αριθμός του μάσου συσκευασήας. 

στ) Σα ποσοστΫ λήπους & υγρασήας, οι δε λοιπάς υποχρεωτικάς ενδεήξεις θα εήναι σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93. 

 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΓΑΛΑΚΣΟ 

Α. ΝΨΠΟ ΓΑΛΑ 

Σο χορηγούμενο γΫλα θα πράπει να άχει παραχθεή σύμφωνα με τον Κ.Σ.Π Ϋρθρα 79 και 80, 

όπως αυτΫ άχουν τροποποιηθεή με τις αποφΫσεις Α.Φ.. 1050/1996 ΥΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Φ.. 

187/1998 Υ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, την Οδηγήα 2000/13/Ε.Κ.. Να ανταποκρήνεται πλέρως στους 

ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες και τις κτηνιατρικάς διατΫξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995, καθώς 

και στις διατΫξεις 852/2004, 853/2004 & 854/2004 «υμμόρφωση της Ελληνικές νομοθεσήας 

προς τις Οδηγήες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του υμβουλήου περή των υγειονομικών κανόνων 

που διάπουν την παραγωγέ και εμπορήα γΫλακτος και προϊόντων με βΫση το γΫλα» (ΥΕΚ 

45/27-2-95 τ. Α’), και τον Ν4254/7.4.14  (ΤποπαρΫγραφος Σ της παραγρΫφου 8) στα 

πλαήσια εφαρμογές του Ν4046/2012 «ΑΡΗ ΕΜΠΟΔΙΨΝ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΨΝΙΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ − ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ». 

Σο γΫλα αγελΫδος θα πράπει να άχει υποβληθεή  σε επεξεργασήα που περιλαμβΫνει την 

άκθεση του σε υψηλέ θερμοκρασήα για μικρό χρονικό διΫστημα (τουλΫχιστον 71,7ο C για 15΄) 

έ Ϋλλος συνδυασμός για την επήτευξη ισοδυνΫμου αποτελάσματος. 

Να παρουσιΫζει αρνητικέ αντήδραση στην δοκιμασήα φωσφατΫσης και θετικέ αντήδραση 

στην δοκιμασήα υπεροξειδΫσης. 

ΜετΫ την παστερήωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασήα που δεν 

υπερβαήνει τους 6οC, στην θερμοκρασήα στην οποήα και συντηρεήται, η δε διΫρκεια της 
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συντέρησης δεν μπορεή να υπερβαήνει τις επτΫ ημάρες συμπεριλαμβανομάνης και της 

ημερομηνήας παστερήωσης. Η διΫρκεια της συντέρησης εήναι ευθύνη του παρασκευαστέ. 

Να εήναι ομογενοποιημάνο, που σημαήνει ότι, εΫν μεήνει σε ακινησήα 48 ώρες δεν πράπει να 

σχηματήζεται φανερός διαχωρισμός  της κράμας, η δε περιεκτικότητα σε λήπος της 

υπερκεήμενης ποσότητας  100 cm3γΫλακτος φιΫλης του ενός Lit να μη διαφάρει περισσότερο 

από το 10% της περιεκτικότητας σε λήπος του εναπομεήναντος γΫλακτος. 

Σο χορηγούμενο παστεριωμάνο αγελαδινό γΫλα θα πράπει να άχει περιεκτικότητα σε λήπος 

1%- 2 % . Επιπλάον, να άχει ειδικό βΫρος στους 15οC  1,028g/l (για το πλέρες) και στερεό 

υπόλειμμα χωρής λήπος (.Τ.Α.Λ. %) 8,5 (για το 0%). 

 ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 

    ΓΑΛΑ 

  

Σο  παστεριωμάνο γΫλα θα πράπει να πληροή τα μικροβιολογικΫ χαρακτηριστικΫ όπως αυτΫ 

ορήζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς (ΕΚ) 2073/2005 και 1441/2007, με 

διαδικασήες παραγωγές σύμφωνα με τις απαιτέσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004. 

Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml. 

Παθογόνα n=5, c=0,  Απουσήα σε 25 g. 

  

την συσκευασήα θα πράπει να αναγρΫφονται οι ενδεήξεις με εμφανέ και ευδιΫκριτους 

χαρακτέρες στα ΕλληνικΫ: 

Η άνδειξη ¨παστεριωμάνο¨, 

Η χώρα προάλευσης του, 

Σο σέμα καταλληλότητας του προϊόντος, 

Σο ΕργοστΫσιο παραγωγές, 

Η θερμοκρασήα συντέρησές του, καθώς και οι ημερομηνήες 

παστερήωσης και ανΫλωσης αυτού (διΫρκεια άως 7 ημάρες). 

Ο κωδικός παρτήδας. 

Η δε σέμανση να εήναι σύμφωνη με τις διατΫξεις σέμανσης τροφήμων: 

Οδηγήα 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου για 

προσάγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικΫ με την επισέμανση, την 

παρουσήαση και τη διαφέμιση των τροφήμων Οδηγήα 2001/101/ΕΚ της Επιτροπές. 

Οδηγήα 2002/86/ΕΚ της Επιτροπές για την τροποποήηση της οδηγήας 2001/101/ΕΚ 

όσον αφορΫ την ημερομηνήα από την πΫροδο της οποήας και μετΫ απαγορεύεται το 

εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

Οδηγήα 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, της 10ης 

Νοεμβρήου 2003, για την τροποποήηση της οδηγήας 2000/13/ΕΚ όσον αφορΫ την 

αναγραφέ των συστατικών των τροφήμων. 

Οδηγήα 2008/5/ΕΚ σχετικΫ με την αναγραφέ, στην επισέμανση ορισμάνων τροφήμων, 

υποχρεωτικών ενδεήξεων πάραν των προβλεπόμενων από την οδηγήα 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου. 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΣΟΤ ΕΤΡΨΠΑΩΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ της 25ης Οκτωβρήου 2011 σχετικΫ με την παροχέ πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτάς, την τροποποήηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και 
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την κατΫργηση της οδηγήας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 90/496/ΕΟΚ του 

υμβουλήου, της οδηγήας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπές, της οδηγήας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου, των οδηγιών της Επιτροπές 

2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπές. 

  

ΤΚΕΤΑΙΑ  

Σο γάλα  να είναι σε   συσκευασία των 1 lit  . 

Η συσκευασήα να εήναι Tetra Pak έ Ϋλλης ανΫλογης και να πληροή όλους τους κανόνες 

υγιεινές και τους όρους του Άρθρου 85 του Κ.Σ.& Π και των Σροποποιέσεων αυτού. (Α/Α) 4 

να εήναι σακούλα από πλαστικέ ύλη Η  συσκευασήα για τα εήδη να εήναι σε  πλαστικΫ  που θα 

άχουν χειρολαβάς για την εύκολη μεταφορΫ τους. ΚατΫ την παραλαβέ, και όταν θεωρηθεή 

απαραήτητο από την Επιτροπέ Παραλαβές , θα παραλαμβΫνεται ποσότητα 5 lt τα οποήα θα 

βρΫζονται ενώπιον του προμηθευτέ έ του αντιπροσώπου του. ΕΫν το γΫλα όταν βρΫσει 

¨κόψει¨, αυτό σημαήνει ότι άχει αυξημάνη οξύτητα και ο προμηθευτές εήναι υποχρεωμάνος  να  

αντικαταστέσει όλη την ποσότητα του παραδιδομάνου γΫλακτος. 

Ο προσφάρων θα πράπει να δηλώνει στην προσφορΫ του το εργοστΫσιο το οποήο 

παρασκευΫζει το προσφερόμενο εήδος και το οποήο θα πράπει να διαθάτει Ισχύον 

Πιστοποιητικό περή εφαρμογές συστέματος διαχεήρισης της ασφΫλειας των τροφήμων 

σύμφωνα  με τις απαιτέσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005. 

Σα εήδη και οι ποσότητες θα παραδήδονται κΫθε εργΫσιμη μετΫ από άγγραφη παραγγελήα, η 

οποήα θα δήδεται την προηγούμενη έ δύο ημάρες πριν όταν μεσολαβεή αργήα.  ΕΫν οι ημάρες 

αργήας εήναι πΫνω από τρεής ημάρες και η ημερομηνήα λέξης ανΫλωσης εήναι η ημάρα 

διΫθεσης αυτού, για τυχόν αλλοήωση του εήδους η ευθύνη εήναι του προμηθευτέ. 

 

Η ώρα παρΫδοσης οριζόμενη θα εήναι η  07.00 άως 07.45 π.μ. και δύναται να τροποποιεήται 

με τις εκΫστοτε άκτακτες ανΫγκες του κΫθε Παραρτέματος. 

 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΠΑΝΣΟΠΨΛΕΙΟΤ, ΔΙΑΣΗΡΗΜΕΝΨΝ 

ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΕΙΔΨΝ ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΚΟΜΠΟΣΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΤ  

Κομπόστα ροδάκινο  

Α ΄ ποιότητας (νωπό τρόφιμο φυτικές προάλευσης – φρούτο ροδΫκινο – ζΫχαρη – νερό- 

γλυκόζη) ΤΚΕΤΑΙΑ: 800 γραμμΫρια ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ: Σέρηση κανονικών 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμέ, χρώμα, γεύση) για το εγκυτιωμάνο τρόφιμο 

φυτικές προάλευσης. υσκευασήα καθαρέ Απουσήα ξάνων σωμΫτων Θερμοκρασήα 

παραλαβές : 0º C-21ºC Απουσήα πρόσθετων χρωστικών ουσιών– τοξικών ουσιών – 

υπολειμμΫτων φυτοφαρμΫκων. Απουσήα παθογόνων μικροοργανισμών –παρασήτων και 

μυκέτων. ΤΚΕΤΑΙΑ: Να συσκευΫζονται σε κυτήα, όπου πληρούν τις τεχνικάς προδιαγραφάς 

της ανθεκτικότητας, της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταληλότητας 

προοριζόμενοι για τρόφιμα. Σα κυτήα θα εήναι σε Ϋριστη κατΫσταση χωρής χτυπέματα έ 

σκουριάς με όλες τις ενδεήξεις στην ελληνικέ. ΑναγρΫφεται η ημερομηνήα λέξης. Ο χρόνος 

βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την ημερομηνήα λέξης θα εήναι τουλΫχιστον τα 2/3 

του συνολικού χρόνου συντέρησης, την ημάρα παρΫδοσης στην αποθέκη τροφήμων 

υνθέκες διατέρησης : 0º C-21ºC. Σέρηση Γενικών & Ειδικών ΔιατΫξεων: Κώδικα Σροφήμων-
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Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικάς και Τγειονομικάς διατΫξεις καθώς και τις οδηγήες της 

Ευρωπαϊκές Ένωσης.  

 

ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ  

Διπλές συμπύκνωσης 28-30% διαλυτών στερεών τομΫτας, σε μεταλλικό κουτή Μικτού ΒΫρους 

800 γραμμαρήων. 

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

ΜαρμελΫδα µε γεύση φρούτων αρήστης ποιότητας, τυποποιημάνη σε κατΫλληλη 

συσκευασήα, σε ατομικέ συσκευασήα . ΕξωτερικΫ της συσκευασήας να αναγρΫφονται τα 

συστατικΫ, η προάλευση και εγγυημάνη ημερομηνήα λέξης τουλΫχιστον 1 άτους εκτός ψυγεήου 

, αποδεδειγμάνα ευρεήας κατανΫλωσης. Να εήναι ελληνικέ, να άχει ελΫχιστη περιεκτικότητα 40% 

σε φρούτο να πληροή τους όρους του Κώδικα Σροφάων και Ποτών και τις ισχύουσες 

Κοινοτικάς και Τγειονομικάς πατΫξεις. 

ΖΤΜΑΡΙΚΑ 

 

• Να εήναι παρασκευασμάνα από 100% σκληρό σιταράνιο σιμιγδΫλι.  

• Φώρος παρασκευές τους να εήναι η ΕλλΫδα.  

• Η συσκευασήα να εήναι αεροστεγές και να αναγρΫφεται σε αυτέν η ημερομηνήα λέξης του 

προϊόντος και ο τόπος παρασκευές. 

 

Σα ζυµαρικΫ να εήναι από σιμιγδΫλι 100% και να µην προορήζονται για επαγγελματικέ χρέση. 

Σα ζυµαρικΫ να µην παρουσιΫζουν οποιαδέποτε οσµέ και αλλοήωση και να εήναι απολύτως 

καθαρΫ και απαλλαγµάνα από άντοµα, ακΫρεα κ.λπ. Η συσκευασήα των ζυµαρικών να εήναι 

των 1000 γρ.  έ όπως αναφάρεται στους παραπΫνω πήνακες κατΫ περήπτωση για το κΫθε  

ΠαρΫρτημα.  

 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: 

υσκευασήα: Συποποιημάνο προϊόν, καθαρέ συσκευασήα 

Θερμοκρασήα παραλαβές: Θερμοκρασήα περιβΫλλοντος 

έμανση: Ημερομηνήα παραγωγές και λέξης 

Ξάνα σώματα: Απουσήα 

ΚατΫσταση προϊόντος: Σέρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

 ( οσμέ, χρώμα ). 

Σο προϊόν να μην άχει προσβληθεή από ακΫρεα έ μήνθες. 

Υυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 

Τγρασήα: 11-13,5% 

Οξύτητα: 0,9% σε γαλακτικό οξύ 

Πρόσθετες χρωστικάς: Απουσήα 

υσκευασία: Φρέση πλαστικές συσκευασήας, σηματοδοτούμενης με την άνδειξη  

< κατΫλληλο για τρόφιμα >, με προδιαγραφάς σκληρότητας, ανθεκτικότητας, 

διαπερατότητας κατΫ των επιβλαβών ουσιών, προστασήα από επιμολύνσεις έ απόκτηση 

οσμών από εξωγενεής περιβαλλοντικούς παρΫγοντες. 

ΑναγρΫφονται στην συσκευασήα τυπωμάνα: ο γραμμικός κώδικας, το σέμα 

καταλληλότητας, το όνομα, η εμπορικέ επωνυμήα και η διεύθυνση έ η άδρα έ το σέμα 

κατατεθάν του κατασκευαστέ. 

Σίτλοι πιστοποίησης: Ο χορηγητές όπως διαθάτει τήτλους πιστοποήησης ορθές και καλές 

λειτουργήας του συστέματος ανΫλυσης της επικινδυνότητας και ιχνηλασιμότητας  των 

κρήσιμων σημεήων ελάγχου, για τους χώρους παραγωγές, συσκευασήας, αποθέκευσης, 

διακήνησης του χορηγούμενου εήδους από τις αρμόδιες κρατικάς υπηρεσήες έ Ϋλλο 
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διαπιστευμάνο φοράα πιστοποήησης. Η μεταφορΫ των ζυμαρικών να γήνεται με καθαρΫ και 

απολυμασμάνα μεταφορικΫ οχέματα. 

Φρόνος ζωής: Ημερομηνήα παραγωγές και λέξης. 

υνθήκες αποθήκευσης- Διατήρησης: Φώρος σκιερός, ξηρός και δροσερός.   

 

Η προμηθεύτρια εταιρεήα οφεήλει να προσκομήσει βεβαήωση ύπαρξης και ορθές λειτουργήας 

του συστέματος ανΫλυσης κινδύνων και καθορισμού των κρήσιμων σημεήων ελάγχου ( 

σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις αρμόδιες υπηρεσήες έ πιστοποιητικό εφαρμογές του 

συστέματος από διαπιστευμάνο φοράα πιστοποήησης. 

ΑΤΓΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΓΨΝ  

ΑυγΫ, ωοσκοπημάνα, κατηγορήας Α΄ (extra νωπΫ), κατηγορήα βΫρους – Μ – μεσαήα, 53 

γραμμαρήων άως 63 γραμμαρήων. Σα αυγΫ να εήναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα 

Σροφήμων και Ποτών, τα ΠροεδρικΫ ΔιατΫγματα και τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και να 

φάρουν τις απαραήτητες σημΫνσεις βΫσει των κεήμενων διατΫξεων. Επήσης θα εήναι Α΄ 

κατηγορήας (extra νωπΫ) και θα πράπει να άχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικΫ :  

1. Κάλυφος και μεμβρΫνη : φυσιολογικό, καθαρό και ανάπαφο. 

 2. ΑεροθΫλαμος : ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλ., ακήνητος.  

3. ΑσπρΫδι : φωτεινό, διαυγάς, ζελατινώδους υφές, ελεύθερο από κΫθε εήδους ξάνα σώματα. 

4. Κρόκος : ορατός κατΫ την ωοσκόπηση, υπό μορφές σκιΫς μόνο, χωρής σαφάς 

περήγραμμα και χωρής να απομακρύνεται αισθητΫ από την κεντρικέ θάση κατΫ την 

περιστροφέ του αυγού, ελεύθερος από κΫθε εήδους ξάνα σώματα.  

5. Βλαστόδισκος : ανεπαήσθητη ανΫπτυξη.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2020 ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ ΑΚΔΑ 
ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

ΝΚΑΓΑ ΝΞΥΟΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 240 
     2 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 
     3 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ 190 
     4 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ 380 
     5 ΘΔΟΑΠΗΑ ΘΗΙΑ 20 
     6 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ 360 

     7 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ 140 
     8 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ 350 
     9 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ 190 
     10 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ 50 
     11 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 
     12 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 230 
     13 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ 340 
     14 ΚΖΙΝ ΘΗΙΑ 230 
     15 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ 530 
     16 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ 140 

     17 ΛΔΘΡΑΟΗΛΗ ΘΗΙΑ 90 
     18 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ 60 
     19 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ 1690 
     20 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ 230 
     

21 ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 
ΓΔΚΗΠΡΑ ΘΗΙΑ 140 

     22 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ 350 
     23 ΞΟΑΠΝ ΘΗΙΑ 20 
     24 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ 90 
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ΝΚΑΓΑ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΙΑΡΗ 

ΗΥΓΗΝΣΝ 1 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 80 

     

2 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 
1,5 ΙΗΡΟΝ 

(COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 18 
     

3 

ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 
1,5 ΙΗΡΟΝ 

(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ

) ΡΔΚΑΣΗΑ 18 

     

4 
ΑΛΘΝΠ 

ΑΟΑΒΝΠΗΡΝ 
160ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 225 

     

5 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ 
ΡΝΠΡ 750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 40      

6 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 3000      

7 
ΒΑΛΗΙΗΑ 

ΦΑΘ.30ΓΟ. 
(ΠΠΘ. 5ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

     

8 
ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 2      

9 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 70      

10 
ΔΙΗΔΠ 

ΘΑΙΑΚΥΛ ΘΗΙΑ 50      

11 
ΕΑΣΑΟΖ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 200      

12 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 50      

13 ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 
15 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30      

14 ΘΑΛΔΙΙΑ 
ΠΘΝΛΖ 50 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 10      

25 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 40 
     26 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ 150 
     27 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ 90 
     28 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 680 
     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
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15 

ΘΑΦΔΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 
ΛΡΔΘΑΦΔΦΛΔ 96 

ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 300 
     

16 ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  ΘΗΙΑ 150      

17 
ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ 

ΚΔΡΟΗΝ 1000 
ΓΟ ΘΗΙΑ 100 

     

18 
ΙΔΚΝΛΗ 

(ΣΚΝΠ) 330 
ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 150 

     

19 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 80 

     

20 ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 
ΓΟ. ΛΝ 3 ΘΗΙΑ 40      

21 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 

ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ 
500 ΓΟ. ΛΝ 6 ΡΔΚΑΣΗΑ 60 

     

22 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 
     

23 ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40      

24 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 40 

     

25 ΚΞΗΠΘΝΡΝΘΟΔ
ΚΑ ΡΥΛ 300 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

     

26 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
0,5 ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 1500 

     

27 ΜΓΗ 400 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

     

28 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ 

ΦΔΡΔΠ ΘΗΙΑ 40      

29 
ΞΔΛΛΔΠ 1000 

ΓΟ. ΘΗΙΑ 80      

30 

ΞΔΛΛΔΠ 
ΝΙΗΘΖΠ 

ΑΙΔΠΖΠ1000 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 

     

31 ΞΔΞΝΛΑΘΗ 
ΤΗΙΝ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 130      

32 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 2 

     

33 ΞΙΗΓΝΟΗ 500 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 50      

34 ΟΔΒΘΗΑ 1000 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 30 
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35 
ΟΗΓΑΛΖ 

ΡΟΗΚΔΛΖ 1000 
ΓΟ ΘΗΙΑ 2 

     

36 ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 400 

     

37 
ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 
ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 25 

     

38 
ΠΡΔΒΗΑ ΚΔ 

ΔΟΘΟΗΡΝΙΖ 
500 ΓΟ. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 2 

     

39 ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ 3      

40 
ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝ

Π 850 ΓΟ. 

ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 
     

41 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ 
1000  ΓΟ ΘΗΙΑ 80 

     

42 ΡΠΑΦ  1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5      
43 ΦΗΓΔΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 100      

44 
ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 
ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 

     

45 
ΦΙΙΝ 

ΘΟΝΠΡΑΠ 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 30 

     

46 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 5      

47 ΣΙΝΞΗΡΔΠ 
1000ΓΟ ΘΗΙΑ 144      

48 

ΣΚΝΗ 
ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ 

ΔΛΝΠ ΙΗΡΟΝ 
(ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΙΗΡΟΑ 150 

     

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 24%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

 * Ζ ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ θαθέ ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ εηδηθφ θφξν θαθέ 2,35 αλά 
θηιφ.   

 

ΝΚΑΓΑ ΓΑΙΑΘΡΝΘΝΚΗΘΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 
Ρηκή 

ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΛΘΝΡΟΝ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 
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2 ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 
ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 
1% κε 2%ΙΗΞ ΙΗΡΟΑ 3500 

     

3 
ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ 1 

ΙΗΡ ΣΥΟΗΠ 
ΙΑΘΡΝΕΖ ΙΗΡΟΑ 50 

     

4 

ΓΗΑΝΟΡΗ 
ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ     

2%-10% ΙΗΞ.           
(1 ΘΗΙΝ) ΘΗΙΑ 1030 

     
5 ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ ΘΗΙΑ 15 
     

6 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ 
ΘΗΙΑ 70 

     7 ΡΟΗ ΦΔΡΑ  ΘΗΙΑ 530 
     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

  

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΙΑΣΑΛΗΘΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 
ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 
13% 

ΦΞΑ 
24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 168 
     

2 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ 

ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 168 
     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

  

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΤΑΟΗΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΞΔΟΘΑ ΘΗΙΑ 480 
     2 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 20 
     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 2020 ΡΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΑΗΓΗΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 

ΝΚΑΓΑ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 
Ρηκή 

ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ (COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 50 
     

2 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ 

(ΓΘΑΕΝΕΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 20 
     

3 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

     
4 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 

750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 
     5 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 
     

6 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 10 

     7 ΓΝΠΚΝΠ 40ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 2 
     8 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 2  

   
 

9 ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 
15 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 

     
10 ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 

50 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 
     

11 ΘΔΡΠΑΞ ΡΥΛ 500 
ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

12 
ΘΝΚΞΝΠΡΑ 

ΟΝΓΑΘΗΛΝ 800 
ΓΟ ΘΗΙΑ 20 

 

    

13 
ΘΟΔΚΑ 

ΓΑΙΑΘΡΝΠ 1 
ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     
14 ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 

330 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 40 
     

15 
ΙΝΘΑΛΗΘΝ 

ΦΟΑΛΘΦΟΝΟΡΖΠ ΘΗΙΑ 10 
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16 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 
     

17 
ΚΝΠΣΝΘΑΟΓΝ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 1 

     

18 ΚΝΠΡΑΟΓΑ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

19 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 5 

     
20 

ΜΓΗ 400 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 
     

21 ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ 
ΦΔΡΔΠ  ΘΗΙΑ 20 

     

22 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 1000 
ΓΟ. ΘΗΙΑ 1 

     
23 ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 

1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 1 
     

24 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  
ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 5 

     25 ΠΝΓΑ ΘΗΙΑ 1      

26 
ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ 2  

   
 

27 ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
800ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 

     

28 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ 1000  
ΓΟ ΘΗΙΑ 5 

     
29 ΡΠΑΦ ΦΑΘΔΙΑΘΗ 

10ΡΔΚ. ΡΔΚΑΣΗΑ 5 
     

30 ΦΑΠΝΙΗΑ 
ΓΗΓΑΛΡΔΠ 500ΓΟ ΘΗΙΑ 10 

     
31 ΦΙΙΝ 

ΘΟΝΠΡΑΠ ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 5 
     32 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 10 
     

33 

ΣΑΚΝΚΖΙΗ 
ΦΑΘΔΙΑΘΗΑ 

(ΞΑΘΔΡΝ ΡΥΛ 10 
ΡΔΚ) ΞΑΘΔΡΝ 5 

 

    
34 ΣΙΝΞΗΡΔΠ 

1000ΓΟ ΘΗΙΑ 10 
     

35 
ΣΚΝΠ ΡΝΚΑΡΑΠ 

ΔΙΑΦΟΑΠ 
ΠΚΞΘΛΥΠΖΠ 

ΡΥΛ 500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 80 
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36 ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΑΡΝΚΗΘΝΗ 250ML 
ΞΔΟ. (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΡΔΚΑΣΗΑ 200 

     

37 

ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ ΔΛΝΠ 

ΙΗΡΟΝ 
(ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΙΗΡΟΑ 50 

     

38 

ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΔΠ 
ΡΝΚΑΡΔΠ 

(ΘΝΛΘΑΠΔ) ΡΥΛ 
400ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 24%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

  

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΙΑΣΑΛΗΘΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

ΞΝΠΝΡΖ

ΡΑ 

Δλδ. 
Ρηκή 

ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 

ΚΔ ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 20 
     2 ΚΞΑΚΗΑ ΘΗΙΑ 10 
     3 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 40 
     

4 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 40 

     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

  

 

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ - ΤΑΟΗΑ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

Δλδ. 

Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

ΑΛΔ ΦΞΑ 

1 
ΓΑΟΗΓΔΠ 

ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ ΘΗΙΑ 10 
     2 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 30 
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3 ΞΔΟΘΑ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 20 

     4 ΣΡΑΞΝΓΗ ΘΗΙΑ 10 
     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 

  

 

ΝΚΑΓΑ ΘΑΡΔΤΓΚΔΛΑ ΘΟΔΝΞΥΙΔΗΝ 

α/α ΔΗΓΝΠ 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 
ΞΝΠΝΡΖΡ

Α 

Δλδ. 

Ρηκή 

ΑΛΔ 
ΦΞΑ 

ΦΞΑ 

13% 

ΦΞΑ 

24% 

ΡΗΚΖ 
ΚΔ 

ΦΞΑ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ ΑΛΔ 

ΦΞΑ 

1 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΟΝΙΝ ΘΗΙΑ 10 

     ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ 13%: 

 ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ: 
 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΦΞΑ: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΝΙΥΛ 

 

ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΟΥ 

 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Ξξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο  

νδφο Πκχξλεο 25   Ρ.Θ. 35100, Ξφιε Ιακία 

Δγγύεζε  ππ’ αξηζκόλ               γηα επξώ    

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε, φηη δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο εγγπψκεζα αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηεθδηθήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ    επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο   , νδφο   , αξηζκφο    (ή ζε 

πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)    ,(2)  , θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε 

κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

  δηα ηελ παξνρή πξνκήζεηαο εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Ρ.,   κε ηελ ππ’ αξηζκ.    Γηαθήξπμε.   

Ζ παξνχζα εγγχεζε 2% θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

          Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 

ηεο δηεθδηθήζεσο. 

          Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

          Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ    Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα, φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ηα ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 
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πόδεηγκα Δγγύεζεο Θαιήο Δθηέιεζεο 

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Ξξνο ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο,  

νδφο Πκχξλεο 25, Ρ.Θ. 35100, Ξφιε Ιακία 

 

Δγγύεζε  ππ’ αξηζκόλ      γηα επξώ    

          Ξιεξνθνξεζήθακε, φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ   , νδφο  , 

αξηζκφο  , ζαλ αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ’  αξ. 

…………..ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αλάζεζε   , ζπλνιηθήο αμίαο  , 

θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ………. 

ηνπ ………………... Ξνζνχ     

Κεηά ηα παξαπάλσ, ε Ρξάπεδα    παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ  

1)  ,  

2)    αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Ξξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη 

πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ 

ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε 

φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν 

ζηε εγγχεζε απηή. 

          Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

          Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     

          Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

          Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα ΛΞΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

                                                           (Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 

                 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

Π  Κ Β Α Π Ζ 

 

          Πηε Ιακία  ζήκεξα ηελ  ………… κεηαμχ: 

Αθελφο ηνπ θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ  εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ ..……………………………………, 

θαη αθεηέξνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ………………………………….   θαη ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν ………………………. κε ΑΦΚ …………….. ηεο Γ.Ν.. …………………. (ζην εμήο θαινχκελε 

«Αλάδνρν») πνπ εδξεχεη ……………… (νδφο ………………………., Ρ.Θ. ………….) θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα γηα ηελ πξψηε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ………………………………., θάηνηθν 

……………, νδφο ……………, κε ΑΓΡ …………….. 

Θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε, φηη: 

………………………… 

………………………………………… 

          Ήδε κε ηελ παξνχζα ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ,  αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε 

εηαηξεία …………….(θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ ππεξεζία 

…………………. πνπ ηεο θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : 

ΑΟΘΟΝ 1ν: Αληηθείκελν ηεο Πύκβαζεο 

          Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ (…..) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, 

ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

          Ρα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη πξνκήζεηα εηδώλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη πην πάλσ , πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο  θαη ε νπνία 

πξνζθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 2ν: Ακνηβή – Ρίκεκα –  Ρξόπνο πιεξσκήο – Θξαηήζεηο 

          Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Ρα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά κήλα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη:  
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          α) Ρηκνιφγην πψιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ   γηα παξαιαβή ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.  

          β) Ξξαθηηθφ παξαιαβήο  πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απφ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο         

         γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

          Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 

2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο 

          Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. 

Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

          Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

ΑΟΘΟΝ 3ν: Σξόλνο, Ρόπνο θαη Ρξόπνο Ξαξάδνζεο θαη Ξαξαιαβήο  

     Ζ παξνρή, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο. 

 

ΞΑΟΑΙΑΒΖ – ΞΑΟΑΓΝΠΖ  

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, ζα 

γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Ρα δεηνχκελα πιηθά 

ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγγειίαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

          Ν πξνκεζεπηήο θέξεη ηελ επζχλε κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ 

εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή 

ππαιιήισλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

          Οεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη 

απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο απηφ 

ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν κε ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηνπ 

Θέληξνπ Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα 

δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Ρκήκαηνο.  

Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο θαηά 30% ιηγφηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο 

πξνκήζεηαο ή θαηά 30% κεγαιχηεξν ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο. 
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ΑΟΘΟΝ 4ν: πνρξεώζεηο θαη Δπζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

          Ν  Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα, φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Ξαξαξηήκαηα απηήο. 

 ΑΟΘΟΝ 5ν: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

          Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο 

ηελ ππ’ αξηζ. ……………….. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

………………………………….., ε νπνία θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. 

κε ρξόλν ηζρύνο έσο ……….. (έλα (01) έηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο), ήηνη 

πνζνύ ……………………………... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο.  

ΑΟΘΟΝ 6ν: Δθρσξήζεηο –Κεηαβηβάζεηο  

          Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

ΑΟΘΟΝ 7ν: Ιύζε – Θαηαγγειία ηεο Πύκβαζεο –Έθπησζε Αλαδόρνπ 

          Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κεηά απφ 

δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

       α) Αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ.  

       β) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο 

εληνιέο   ηνπ  Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., 

       γ)  Αλ ν Αλάδνρνο θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο  ,ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/16 θαη σο εθ ηνχην έπξεπε λα απνθιεηζηεί 

απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

       

ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη 

ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά από κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη 

φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη 

δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. 

ΑΔΑ: Ω5Χ0ΟΞ8Ψ-654



          Ρν Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

         Ζ έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ. ή ζε αλψηεξε βία.  

ΑΟΘΟΝ  8ν: Ρίκεκα –Ρξόπνο πιεξσκήο  

1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαηά κήλα απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο.  

2. Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ  απφ ηνλ αλάδνρν. 

3. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

4. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πξνκήζεηαο  δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο 

ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ.  

5. Πε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 1666/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 

29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: α) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

Ππλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ.  

7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. 

9. Ρα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

ΑΟΘΟΝ 9ν: Ρξνπνπνίεζε ηεο Πύκβαζεο 

          Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Νπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν 

εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Θ.Θ.Ξ.Ξ.Π.Δ., απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε 

πξνθνξηθή ζπκθσλία. 
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ΑΟΘΟΝ 10ν. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

          Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

          Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 

πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

          Πε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα 

Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 

ΑΟΘΟΝ 11ν: Θέζε ηεο παξνύζαο Πύκβαζεο ζε ηζρύ 

          Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα δψδεθα  (12) κελψλ. 

 ΑΟΘΟΝ 12ν: Ινηπνί Όξνη 

          1.- Ν Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.  

          2.- Ν Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη 

απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ 

ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ ηξφπν απηφ εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη 

αθνχ δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο    ηα δχν θαηαηέζεθαλ ζην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο θαη ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

                          

       ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 
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