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Σαχ. Διεύθυνση    :μύρνης 25 Λαμήα 35132  

Σμέμα                    :Προμηθειών  

Πληροφορήες       :Α. Λαθούρα & Ι. Καββαδήας  

Σηλάφωνο             :22213-50812 & 22313-51117  

Fax                        :22210-32950 & 22313-51125  

Email                     :aspasia.lathoura@0950.syzefxis.gov.gr   
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
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ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ: (ΜΕ ΣΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΑ ΥΠΑ )# 163.051,25€# 

(143.575,55 € χωρής Υ.Π.Α.) 
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Σο Κάντρο Κοινωνικές Πρόνοιας Περιφάρειας τερεΫς ΕλλΫδας(Κ.Κ.Π.Π..Ε.) 

Έχοντας υπόψη  

Α. Σις διατΫξεις, όπως ισχύουν: 

1. Σου Ν.Δ. 496/74 (ΥΕΚ 204 Α΄) περή του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων 

Δημοσήου Δικαήου, όπως άχει τροποποιηθεή και ισχύει. 

2. Σου Ν. 2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) Ϋρθρα 79 – 85 περή Δημοσήου 

Λογιστικού Ελάγχου δαπανών του ΚρΫτους» και Ϋλλες διατΫξεις, όπως άχει 

τροποποιηθεή με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει. 

3. Σου Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περή δημοσήων συμβΫσεων άργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιέθηκε με το Ν. 

4782/21 (ΥΕΚ Α’ 36/2021) ». 

4. Σης παραγρΫφου Β.δ του Ϋρθρου 1 του  Ν.4025/2011(ΥΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-

2011) «υγχώνευση Μ.Κ.Υ.». 

5. Σου Ϋρθρο 9 του Ν.4052/2012 «ΑναδιοργΫνωση Τ.Τ. & Κ.Α. και Τπουργεήου 

Εργασήας, Κοινωνικές ΑσφΫλισης & Πρόνοιας». 

6. Σου αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περή κατΫργησης και συγχώνευσης νομικών 

προσώπων του δημοσήου» (ΥΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως άχει 

τροποποιηθεή και ισχύει. 

7. Σου Ν.3886/10 Περή δικαστικές προστασήας κατΫ τη σύναψη δημοσήων 

συμβΫσεων (ΥΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως άχει τροποποιηθεή με το αρ.377 & 

379 του Ν. 4412/2016. 

8. Σου Ν. 4254/2014 περή μάτρα στέριξης και ανΫπτυξης της ελληνικές 

οικονομήας στο πλαήσιο εφαρμογές του Ν.4046/2012 και Ϋλλες διατΫξεις 

(υποπαρΫγραφος Σ.5). 

9. Σου Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περή «ύστασης Ενιαήας 

ΑνεξΫρτητης Αρχές Δημοσήων υμβΫσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου δημοσήων υμβΫσεων» 

10. Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Σροποποήηση διατΫξεων 

για την Αρχέ Δημοσήων υμβΫσεων» όπως τροποποιέθηκε με τον Ν. 

4155/2013 (ΥΕΚ Α΄120/29.05.2013) όπως τροποποιέθηκε με τον 

Ν.4412/2016 Ϋρθρο 375 παρ. 7 σύμφωνα με το οποήο θα επιβΫλλεται 

κρΫτηση 0,06% επή της αξήας των συμβΫσεων εκτός ΥΠΑ. 

11. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φοράων του Δημοσήου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και Ϋλλες διατΫξεις» (Υ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-

2007) όπως άχει τροποποιηθεή με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016. 

12. Σου Π.Δ. 166/2003 (ΥΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογέ της Ελληνικές 

Νομοθεσήας στην οδηγήα 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολάμηση 

των καθυστερέσεων των πληρωμών στις εμπορικάς συναλλαγάς» 

13. Σου Ν.4155/2013 (ΥΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσήων υμβΫσεων και Ϋλλες ΔιατΫξεις», όπως τροποποιέθηκε με την 

ΤποπαρΫγραφο Σ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΥΕΚ 

85/Α/7-4-2014). 

Β. Σις κΫτωθι αποφΫσεις: 
 

      1.Σην αριθμ. πρωτ. οικ. Δ1/49496/16036/20-11-2019 (ΥΕΚ 985/ΤΟΔΔ/21-11-  

2019).απόφαση του Τπουργού Εργασήας, Κοινωνικές ΑσφΫλισης και 

Πρόνοιας, σχετικΫ με το διορισμό Διοικητικού υμβουλήου στο Κάντρο 

Κοινωνικές Πρόνοια Περιφάρειας τερεΫς ΕλλΫδας. 
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       2.Σην υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΤΑ (ΥΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περή Κανόνων 

Διακήνησης και Εμπορήας Προϊόντων και Παροχές Τπηρεσιών.  

3.Σην Α2-718/28.7.2014 ΤΑ (ΥΕΚ 2090/Β΄/2014) περή κωδικοποήησης Κανόνων 

Διακήνησης και Εμπορήας Προϊόντων και Παροχές Τπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) 

4.Σην ΤΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΥΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σεχνικάς λεπτομάρειες 

και διαδικασήες λειτουργήας του Εθνικού υστέματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσήων υμβΫσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

5.Σην με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΥ-ΠΧ5) εγκύκλιος με θάμα 

«Ενημάρωση για το Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων 

(ΕΗΔΗ)». 

6.Σην υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΤΑ περή εξουσιοδότησης των ΜΚΥ για 

την διενάργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, 

εργασιών κλπ μάσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατΫ 

κωδικό αριθμό εήδους. 

7.Σην ΤΑ 1100/1987 (ΥΕΚ 788/Β΄/1987) περή κωδικοποήηση των διατΫξεων του 

Κώδικα Σροφήμων, Ποτών και Κοινές Αντικειμάνων Κοινές Φρέσεως όπως άχει 

τροποποιηθεή και ισχύει σέμερα. 

8.Σην ΤΑ Α2-1162/2004 (ΥΕΚ 874/Β΄/2004) περή ρυθμήσεων σχετικΫ με την 

εμπορήα και διΫθεση κατεψυγμάνων αλιευμΫτων, και την ΤΑ Α2-3255/2006 

(ΥΕΚ 851/Β΄/2006) περή εμπορήας, διακήνησης και διΫθεσης κατεψυγμάνων 

αλιευμΫτων που φάρουν επήπαγο (υγρό κΫλυψης). 

9.Σην Αγορανομικέ ΔιΫταξη 14/1989, όπως τροποποιέθηκε με την ΤΑ Α2-

2207/2007 (ΥΕΚ 815/Β΄/2007). 

   10.Σην ΤΑ 313312/1994 (ΥΕΚ 52/Β΄/1994) περή ποιοτικού ελάγχου των νωπών 

οπωροκηπευτικών. 

   11.Σην υπ’ αριθμ. 15523/30-8-2006 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1187/Β’/2006) Περή αναγκαήων 

συμπληρωματικών μάτρων για την εφαρμογέ των κοινοτικών κανονισμών 

178/2002, 852/2004, 853/2004,854/2004 και 882/2004. 

   12.Σην υπ’ αριθμ. ΤΑ Τ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012 (ΥΕΚ 2718/Β΄/2012) Περή  

Τγειονομικών όρων και προϋποθάσεων λειτουργήας επιχειρέσεων τροφήμων 

και ποτών και Ϋλλες διατΫξεις. 

   13.Σην ΤΑ 257543/2003 (ΥΕΚ 1122/Β΄/2003) περή συμπληρωματικών μάτρων 

εφαρμογές του Κανονισμού 1148/2001 στον τομάα νωπών 

οπωροκηπευτικών. 

   14.Σην υπ. αριθμ.  239/25-10-2022   απόφαση ανΫληψης της Τπηρεσήας μας. 

   15.Σην εγγραφέ και δάσμευση του υπολειπόμενου  ποσού των 160.000,00 ευρώ 

στον αντήστοιχο ΚΑΕ 1511  με την άγκριση του Π/Τ οικονομικού άτους 2023. 

   16.Σην αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04-03-2022 Απόφαση Τπουργού Οικονομικών με 

θάμα « Αναπροσαρμογέ ορήων της παρ. 1 του Ϋρθρου 67 του Ν. 4270/2014 

– Καθορισμός δαπανών με τις οποήες δεν εφαρμόζονται οι διατΫξεις της παρ. 

1 του Ϋρθρου 67 του Ν , 4270/2014 περι πολυετών υποχρεώσεων ». 

   17.Σην ανΫγκη Έγκρισης διαγωνιστικές διαδικασήας  Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την Προμέθεια ειδών Σροφήμων για τα 

παραρτέματα του Κάντρου Κοινωνικές Πρόνοιας Περιφάρειας τερεΫς 

ΕλλΫδος, συνολικού προϋπολογισμού 163.051,25€, με το ΥΠΑ για άνα άτος. 

ΑναλυτικΫ για το ΠαρΫρτημα Προστασήας Παιδιού του ποσού των 1.516,46€, 

για το ΠαρΫρτημα ΑΜΕΑ Εύβοιας του ποσού των 92.597,18€ για το 

ΠαρΫρτημα ΑΜΕΑ Υθιώτιδος του ποσού των 68.937,61€, 

συμπεριλαμβανομάνου του ΥΠΑ. 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
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   18.Σην υπ’ αριθμ. 29η /31-10-2022(Θάμα 1ο ) Απόφαση Δ./Κ.Κ.Π.Π..Ε. περή 

άγκρισης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανΫδειξη προμηθευτέ 

τροφήμων για 12 μένες. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 

                                           

 

1. Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμάνες προσφοράς για την 

ανΫδειξη προμηθευτέ  για την προμέθεια ΕΙΔΨΝ ΣΡΟΥΙΜΨΝ του ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, για 12 μένες, 

προϋπολογισμάνης δαπΫνης εκατόν εξέντα τριών χιλιΫδων πενέντα ενός 

ευρώ και εήκοσι πάντε λεπτών (163.051,25€) με τον αναλογούντα  Υ.Π.Α. 

(144.270,55€ χωρής Υ.Π.Α.) με κριτέριο κατακύρωσης την πλάον 

συμφάρουσα από οικονομικέ Ϋποψη προσφορΫ μόνο βΫσει τιμές ( 

Φαμηλότερη Σιµέ) σε Ευρώ, στον ΚΑΕ 1511, CPV 15000000-8 (Σρόφιμα).  

2. Προσφοράς μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτέτων ανΫ 

ομΫδα εήδους μήας έ περισσότερων  έ για το σύνολο του διαγωνισμού έ 

για κΫθε ΠαρΫρτημα χωριστΫ όπως προκύπτει από τους πήνακες που 

αφορούν κΫθε ΠαρΫρτημα του Κ.Κ.Π.Π..Ε.  και οι οποήοι παρατήθενται 

στο ΠαρΫρτημα Β’ της παρούσης, Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεή κατόπιν 

δημοσήευσης σχετικές προκέρυξης στο διαδικτυακό τόπο 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού υστέματος Ηλεκτρονικών Δημοσήων 

υμβΫσεων (Ε..Η.ΔΗ..) και στον ελληνικό Σύπο. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεή σε προθεσμήα τουλΫχιστον δάκα πάντε (15) 

ημερών από την ημερομηνήα δημοσήευσης της διακέρυξης στο ΚΗΜΔΗ 

σύμφωνα με το αρ. 121 του Ν.4412/16 όπως τροποποιέθηκε με το Ϋρθρο 43 

του Ν.4605/19. 

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεή ηλεκτρονικΫ από την αρμόδια Επιτροπέ 

Αξιολόγησης των αποτελεσμΫτων Διαγωνισμών (εφεξές: «Επιτροπέ 

Διαγωνισμού») του ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημάνα όργανα της 

Αναθάτουσας Αρχές με χρέση της πλατφόρμας του Εθνικού υστέματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων (Ε..Η.ΔΗ..), μάσω της διαδικτυακές 

πύλης www.promitheus.gov.gr. 

5. Ψς ημερομηνήα άναρξης υποβολές προσφορών στη διαδικτυακέ πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. ορήζεται η: 03-11-2022 και ώρα: 15.00μμ. 

6. Ψς καταληκτικέ ημερομηνήα υποβολές προσφορών στη διαδικτυακέ πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. ορήζεται η: 20-11-2022  και  ώρα: 

22.00μμ. 

7. ΜετΫ την παράλευση της εν λόγω καταληκτικές ημερομηνήας και ώρας δεν 

υπΫρχει η δυνατότητα υποβολές προσφορΫς μάσω του Εθνικού υστέματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων. 

8. Ο χρόνος υποβολές της προσφορΫς και κΫθε ηλεκτρονικέ επικοινωνήα 

μάσω του υστέματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσήες χρονοσέμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Ϋρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς 

και στο Ϋρθρο 6 της ΤΑ/Π1/2390/16.10.2013. 

9. Η αποσφρΫγιση των υποψηφιοτέτων και η αξιολόγησέ τους γήνεται 

ηλεκτρονικΫ από τα αρμόδια πιστοποιημάνα στο ύστημα όργανα της 

Αναθάτουσας Αρχές («Επιτροπέ Διαγωνισμού»). 

10. Δεν επιτράπονται εναλλακτικάς προσφοράς και αντιπροσφοράς. 

11. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφοράς ισχύουν και 

δεσμεύουν τους υποψέφιους για διακόσιες εβδομέντα (270) ημερολογιακάς 

ημάρες, προσμετρούμενες από την επομάνη της ημερομηνήας διενάργειας του 

Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφορΫς μπορεή να παρατεήνεται, εφόσον 

τούτο ζητηθεή από την Αναθάτουσα Αρχέ για ακόμα 270 ημάρες. 
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12. Οι Τποψέφιοι ΑνΫδοχοι μπορούν να υποβΫλλουν αιτέματα παροχές 

συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων για το περιεχόμενο της 

Προκέρυξης, φάροντας ψηφιακέ υπογραφέ, στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριμάνου Διαγωνισμού μάσω της διαδικτυακές πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του Ε..Η.ΔΗ.., εφόσον άχουν ζητηθεή εγκαήρως , 

τουλΫχιστον δάκα ημάρες (10) προ της εκπνοές της ημερομηνήας διενάργειας 

του διαγωνισμού ώστε να υπΫρχει ο απαραήτητος χρόνος παροχές 

διευκρινέσεων από την Αναθάτουσα Αρχέ, η οποήα και θα απαντέσει 

ηλεκτρονικΫ, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικΫ σε όλα τα ερωτέματα που θα 

γήνουν, το αργότερο άξι (6) ημάρες προ της εκπνοές της προθεσμήας 

ηλεκτρονικές υποβολές προσφορών (Ϋρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 

13. Σα ερωτέματα θα απευθύνονται στην Αναθάτουσα Αρχέ αποκλειστικΫ στην 

ελληνικέ γλώσσα, μάσα στην προθεσμήα που ορήζεται παραπΫνω. Η 

Αναθάτουσα Αρχέ δεν θα απαντέσει σε ερωτέματα που θα άχουν υποβληθεή 

με τρόπο Ϋλλο από τον ως Ϋνω προδιαγεγραμμάνο. 

14. ΜετΫ την υποβολέ και αποσφρΫγιση των προσφορών, διευκρινέσεις, 

τροποποιέσεις έ αποκρούσεις έ ενστΫσεις έ προσφυγάς κατΫ των όρων της 

Προκέρυξης, δε γήνονται δεκτάς και απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες. 

15. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομάνων, το πλέρες κεήμενο της προκέρυξης 

με τα συνημμάνα μάρη της (σε ηλεκτρονικέ μορφέ) θα διατήθεται από τους 

διαδικτυακούς τόπους της Αναθάτουσας Αρχές http://kkppstereas.gr. 

Επήσης, θα αναρτηθεή στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗ  

http://www.eprocurement.gov.gr. 

16. Κανάνας υποψέφιος δεν μπορεή, σε οποιαδέποτε περήπτωση, να επικαλεστεή 

προφορικάς απαντέσεις εκ μάρους οποιουδέποτε υπαλλέλου της 

Αναθάτουσας Αρχές, σχετικΫ με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού 

(παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16). 

17. Περήληψη της προκέρυξης θα δημοσιευτεή σε δύο  (2) τοπικάς εφημερήδες. 

Επήσης το πλέρες κεήμενο της προκέρυξης, θα αναρτηθεή και στον ιστότοπο 

του ΠρογρΫμματος Διαύγεια , καθώς και στον ιστότοπο του Κ.Κ.Π.Π..Ε 

http://kkppstereas.gr.: Σα άξοδα δημοσήευσης βαρύνουν τον ανΫδοχο βΫσει 

των διατΫξεων του ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 

 

 

Άρθρο 1ο 

Δικαήωμα υμμετοχές και λόγοι αποκλεισμού 

 

Α. Δικαήωμα συμμετοχές. 

1. Δικαήωμα συμμετοχές στο διαγωνισμό άχουν φυσικΫ έ νομικΫ πρόσωπα 

έ ενώσεις/κοινοπραξήες αυτών έ συνεταιρισμοή που δραστηριοποιούνται 

στο αντικεήμενο της υπό ανΫθεσης προμέθειας, που λειτουργούν νόμιμα 

στην ΕλλΫδα έ σε Ϋλλο κρΫτος μάλος της Ευρωπαϊκές Ένωσης (Ε.Ε.) έ 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) έ σε τρήτες χώρες που 

άχουν υπογρΫψει τη υμφωνήα Δημοσήων υμβΫσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορήου, η οποήα κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της ΟυρουγουΫης, 

σύμφωνα με το Ϋρθρο 5 της Οδηγήας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007 

όπως άχει τροποποιηθεή και ισχύει) έ προερχόμενα από τρήτες χώρες που 

άχουν συνΫψει ευρωπαϊκάς συμφωνήες με την Ε.Ε. και τα οποήα πληρούν 

τους όρους που καθορήζονται στην συνάχεια της παρούσας. 

2. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμάνη 

νομικέ μορφέ για την υποβολέ της προσφορΫς τους. Ψστόσο, σε 
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περήπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα 

Προμέθεια/Τπηρεσήα κατακυρωθεή σε άνωση προσώπων η Αναθάτουσα 

Αρχέ δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρέσει αναγκαήο για την ικανοποιητικέ 

εκτάλεση της ύμβασης, να ζητέσει από την άνωση να περιβληθεή 

ορισμάνη νομικέ μορφέ και η άνωση, στην περήπτωση αυτέ, 

υποχρεούται να το πρΫξει. 

3. Σα εγκατεστημάνα στην ΕλλΫδα φυσικΫ έ νομικΫ πρόσωπα πράπει να 

εήναι εγγεγραμμάνα στα οικεήα επαγγελματικΫ έ εμπορικΫ μητρώα και να 

προσκομήζουν ανΫλογο πιστοποιητικό. Οι υποψέφιοι που δεν άχουν 

εγκατΫσταση στην ΕλλΫδα πράπει να αποδεικνύουν (στην τεχνικέ 

προσφορΫ) την εγγραφέ τους σε επαγγελματικό έ εμπορικό μητρώο 

του κρΫτους εγκατΫστασές τους (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16) έ να 

προσκομήζουν ανΫλογη άνορκη βεβαήωση έ πιστοποιητικό. 

4. τη συνάχεια της παρούσας διακέρυξης, ο όρος ―προμηθευτές‖ αφορΫ 

όλες τις προαναφερθεήσες παραπΫνω κατηγορήες. 

 

Β. Λόγοι αποκλεισμού.  

1. Οι αναθάτουσες αρχάς αποκλεήουν άναν οικονομικό φοράα από τη συμμετοχέ 

σε διαδικασήα σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλέθευση 

που προβλάπεται στα Ϋρθρα 79 άως 81 του Ν. 4412/2016, έ εήναι γνωστό στην 

αναθάτουσα αρχέ με Ϋλλο τρόπο, ότι υπΫρχει εις βΫρος του τελεσήδικη 

καταδικαστικέ απόφαση για άναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχέ σε εγκληματικέ οργΫνωση, όπως αυτέ ορήζεται στο Ϋρθρο 2 

της απόφασης-πλαήσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλήου της 24ης 

Οκτωβρήου 2008, για την καταπολάμηση του οργανωμάνου εγκλέματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκήα, όπως ορήζεται στο Ϋρθρο 3 της σύμβασης περή της 

καταπολάμησης της διαφθορΫς στην οποήα ενάχονται υπΫλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτέτων έ των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παρΫγραφο 1 του Ϋρθρου 2 της απόφασης-

πλαήσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλήου της 22ας Ιουλήου 2003, για την 

καταπολάμηση της δωροδοκήας στον ιδιωτικό τομάα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορήζεται στην κεήμενη νομοθεσήα έ στο 

εθνικό δήκαιο του οικονομικού φοράα, 

γ) απΫτη, κατΫ την άννοια του Ϋρθρου 1 της σύμβασης σχετικΫ με την 

προστασήα των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτέτων 

(ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποήα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 

48), 

δ) τρομοκρατικΫ εγκλέματα έ εγκλέματα συνδεόμενα με τρομοκρατικάς 

δραστηριότητες, όπως ορήζονται, αντιστοήχως, στα Ϋρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαήσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλήου της 13ης Ιουνήου 2002, 

για την καταπολάμηση της τρομοκρατήας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) έ 

ηθικέ αυτουργήα έ συνεργεήα έ απόπειρα διΫπραξης εγκλέματος, όπως 

ορήζονται στο Ϋρθρο 4 αυτές, 

ε) νομιμοποήηση εσόδων από παρΫνομες δραστηριότητες έ 

χρηματοδότηση της τρομοκρατήας, όπως αυτάς ορήζονται στο Ϋρθρο 1 της 

Οδηγήας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλήου και του υμβουλήου 

της 26ης Οκτωβρήου 2005, σχετικΫ με την πρόληψη της χρησιμοποήησης 

του χρηματοπιστωτικού συστέματος για τη νομιμοποήηση εσόδων από 

παρΫνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατήας (ЕЕ L 

309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποήα ενσωματώθηκε στην εθνικέ νομοθεσήα 

με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
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στ) παιδικέ εργασήα και Ϋλλες μορφάς εμπορήας ανθρώπων, όπως 

ορήζονται στο Ϋρθρο 2 της Οδηγήας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλήου και του υμβουλήου της 5ης Απριλήου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολάμηση της εμπορήας ανθρώπων και για την προστασήα 

των θυμΫτων της, καθώς και για την αντικατΫσταση της απόφασης-

πλαήσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλήου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η 

οποήα ενσωματώθηκε στην εθνικέ νομοθεσήα με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχράωση αποκλεισμού οικονομικού φοράα εφαρμόζεται επήσης όταν το 

πρόσωπο εις βΫρος του οποήου εκδόθηκε τελεσήδικη καταδικαστικέ 

απόφαση εήναι μάλος του διοικητικού, διευθυντικού έ εποπτικού οργΫνου 

του εν λόγω οικονομικού φοράα έ άχει εξουσήα εκπροσώπησης, λέψης 

αποφΫσεων έ ελάγχου σε αυτό. 

Η υποχράωση του προηγούμενου εδαφήου αφορΫ ιδήως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμάνης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστάς, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

ύμβουλο, καθώς και όλα τα μάλη του Διοικητικού υμβουλήου. 

2. Αποκλεήεται από τη συμμετοχέ σε διαδικασήα σύναψης σύμβασης 

οποιοσδέποτε οικονομικός φοράας, εΫν η αναθάτουσα αρχέ: 

α) γνωρήζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φοράας άχει αθετέσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορΫ την καταβολέ φόρων έ εισφορών 

κοινωνικές ασφΫλισης και αυτό άχει διαπιστωθεή από δικαστικέ έ διοικητικέ 

απόφαση με τελεσήδικη και δεσμευτικέ ισχύ, σύμφωνα με διατΫξεις της 

χώρας όπου εήναι εγκατεστημάνος έ την εθνικέ νομοθεσήα έ/και 

β) μπορεή να αποδεήξει με τα κατΫλληλα μάσα ότι ο οικονομικός φοράας άχει 

αθετέσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορΫ την καταβολέ φόρων έ 

εισφορών κοινωνικές ασφΫλισης. 

Αν ο οικονομικός φοράας εήναι Έλληνας πολήτης έ άχει την εγκατΫσταση του στην 

ΕλλΫδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφοράς κοινωνικές ασφΫλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρικέ ασφΫλιση. 

Η παρούσα παρΫγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φοράας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εήτε καταβΫλλοντος τους φόρους έ τις εισφοράς 

κοινωνικές ασφΫλισης που οφεήλει, συμπεριλαμβανομάνων, κατΫ περήπτωση, των 

δεδουλευμάνων τόκων έ των προστήμων εήτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολέ τους. 

Οι αναθάτουσες αρχάς μπορούν να αποκλεήουν από τη συμμετοχέ σε διαδικασήα 

σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδέποτε οικονομικό φοράα σε οποιαδέποτε 

από τις ακόλουθες καταστΫσεις: 

α) εΫν η αναθάτουσα αρχέ μπορεή να αποδεήξει με κατΫλληλα μάσα ότι δεν 

άχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατΫ την εκτάλεση δημοσήων 

συμβΫσεων που απορράουν από τις διατΫξεις της περιβαλλοντικές, 

κοινωνικοασφαλιστικές και εργατικές νομοθεσήας (παρ. 2 του Ϋρθρου 18 

του Ν. 4412/2016). 

β) εΫν ο οικονομικός φοράας τελεή υπό πτώχευση έ άχει υπαχθεή σε 

διαδικασήα εξυγήανσης έ ειδικές εκκαθΫρισης έ τελεή υπό αναγκαστικέ 

διαχεήριση από εκκαθαριστέ έ από το δικαστέριο έ άχει υπαχθεή σε 

διαδικασήα πτωχευτικού συμβιβασμού έ άχει αναστεήλει τις επιχειρηματικάς 

του δραστηριότητες έ εΫν βρήσκεται σε οποιαδέποτε ανΫλογη κατΫσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασήα, προβλεπόμενη σε εθνικάς 

διατΫξεις νόμου, 

γ) εΫν η αναθάτουσα αρχέ διαθάτει επαρκώς εύλογες ενδεήξεις που 

οδηγούν στο συμπάρασμα ότι ο οικονομικός φοράας σύνηψε συμφωνήες 
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με Ϋλλους οικονομικούς φορεής με στόχο τη στράβλωση του 

ανταγωνισμού, 

δ) εΫν μήα κατΫσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατΫ την άννοια του 

Ϋρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεή να θεραπευθεή αποτελεσματικΫ με 

Ϋλλα, λιγότερο παρεμβατικΫ, μάσα, 

ε) εΫν μήα κατΫσταση στράβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχέ των οικονομικών φοράων κατΫ την προετοιμασήα της 

διαδικασήας σύναψης σύμβασης, κατΫ τα οριζόμενα στο Ϋρθρο 48 του Ν. 

4412/2016, δεν μπορεή να θεραπευθεή με Ϋλλα, λιγότερο παρεμβατικΫ, 

μάσα, 

στ) εΫν ο οικονομικός φοράας άχει επιδεήξει σοβαρέ έ επαναλαμβανόμενη 

πλημμάλεια κατΫ την εκτάλεση ουσιώδους απαήτησης στο πλαήσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

ζ) εΫν ο οικονομικός φοράας άχει κριθεή άνοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατΫ την παροχέ των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρήβωση της απουσήας των λόγων αποκλεισμού έ την πλέρωση των 

κριτηρήων επιλογές, άχει αποκρύψει τις πληροφορήες αυτάς έ δεν εήναι σε 

θάση να προσκομήσει τα δικαιολογητικΫ που απαιτούνται κατ' εφαρμογέ 

του Ϋρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

η) εΫν ο οικονομικός φοράας επιχειρεή να επηρεΫσει με αθάμιτο τρόπο τη 

διαδικασήα λέψης αποφΫσεων της αναθάτουσας αρχές, να αποκτέσει 

εμπιστευτικάς πληροφορήες που ενδάχεται να του αποφάρουν αθάμιτο 

πλεονάκτημα στη διαδικασήα σύναψης σύμβασης έ να παρΫσχει εξ 

αμελεήας παραπλανητικάς πληροφορήες που ενδάχεται να επηρεΫσουν 

ουσιωδώς τις αποφΫσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογέ έ την 

ανΫθεση, 

θ) εΫν η αναθάτουσα αρχέ μπορεή να αποδεήξει, με τα κατΫλληλα μάσα, ότι 

ο οικονομικός φοράας άχει διαπρΫξει σοβαρό επαγγελματικό παρΫπτωμα, 

το οποήο θάτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του. 

3. Αποκλεήεται από τη συμμετοχέ σε διαδικασήα σύναψης σύμβασης 

οποιοσδέποτε οικονομικός φοράας, εΫν άχει επιβληθεή σε βΫρος του η ποινέ 

του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσήων συμβΫσεων, σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα στο Ϋρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

4. Αποκλεήεται από τη συμμετοχέ σε διαδικασήα σύναψης σύμβασης 

οποιαδέποτε άνωση οικονομικών φοράων, σε περήπτωση που οποιαδέποτε 

από τις προϋποθάσεις αποκλεισμού της παραγρΫφου αυτές, ισχύει για άνα 

τουλΫχιστον µάλος της. 

 

Άρθρο 2ο 

Προσόντα και δικαιολογητικΫ συμμετοχές 

 

Οι συμμετάχοντες στο διαγωνισμό πράπει να υποβΫλουν μαζή με την προσφορΫ 

τους, επή ποινέ απόρριψης, δικαιολογητικΫ: 

  

Α.  ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ 

1. Εγγύηση συμμετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 

2. To Ευρωπαϊκό ενιαήο άγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕ)  του Ϋρθρου 27 του Ν. 

4782/2011. 

i. «Ευρωπαϊκό ενιαήο άγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕ)  »: 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δέλωση της καταλληλότητας, της 

οικονομικές κατΫστασης και των ικανοτέτων των επιχειρέσεων, η 

οποήα χρησιμοποιεήται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 
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διαδικασήες σύναψης δημοσήων συμβΫσεων που δεν υπερβαήνουν το 

κατώτατο όριο της ΕΕ σύμφωνα με την 158/2016 Απόφασης της 

ΕΑΑΔΗΗ. Η υπεύθυνη δέλωση επιτράπει στις συμμετάχουσες 

εταιρεήες έ Ϋλλους οικονομικούς φορεής να αποδεήξουν ότι: 

• δεν βρήσκονται σε μήα από τις καταστΫσεις για τις οποήες πράπει έ 

εήναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης. 

• πληρούν τα συναφέ κριτέρια αποκλεισμού και επιλογές. 

ii. Μόνον ο προσωρινός ανΫδοχος θα πράπει να υποβΫλει τα 

πιστοποιητικΫ που ζητούνται από την αναθάτουσα αρχέ ως 

αποδεικτικΫ στοιχεήα. Από τους υπόλοιπους συμμετάχοντες ενδάχεται 

να ζητηθούν ορισμάνα έ όλα τα άγγραφα σε περιπτώσεις 

αμφιβολιών. ε περήπτωση που ο προσωρινός ανΫδοχος παράχει 

τους συνδάσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικΫ στοιχεήα στα 

αντήστοιχα μητρώα, η αναθάτουσα αρχέ μπορεή να άχει Ϋμεση 

πρόσβαση από εκεή. Ειδικότερα, με βΫση την παρ. 6 του Ϋρθρου 79 

του ν.4412/2016, οι οικονομικοή φορεής δεν υποχρεούνται να 

υποβΫλουν δικαιολογητικΫ έ Ϋλλα αποδεικτικΫ στοιχεήα όταν η 

αναθάτουσα αρχέ άχει τη δυνατότητα να λαμβΫνει τα πιστοποιητικΫ έ 

τις συναφεής πληροφορήες απευθεήας μάσω πρόσβασης σε εθνικέ 

βΫση δεδομάνων σε οποιοδέποτε κρΫτος-μάλος της Ένωσης. Σο ΣΕΤΔ 

δεν περιλαμβΫνει τεχνικάς προδιαγραφάς. Καλύπτει μόνο τους όρους 

συμμετοχές (προεπιλογέ) από πλευρΫς κριτηρήων αποκλεισμού και 

επιλογές. Πάραν αυτών η αναθάτουσα αρχέ διατηρεή το δικαήωμα να 

ζητεή από προσφάροντες και υποψηφήους, σε οποιοδέποτε χρονικό 

σημεήο κατΫ τη διΫρκεια της διαδικασήας, να υποβΫλλουν όλα έ 

ορισμάνα δικαιολογητικΫ, όταν αυτό απαιτεήται για την ορθέ 

διεξαγωγέ της διαδικασήας (παρ. 5 του αρ. 79 του ν.4412/16). 

 Οδηγήες συμπλέρωσης του Ευρωπαϊκό ενιαήο άγγραφο 

σύμβασης  (ΕΕΕ)  Οι οικονομικοή φορεής οφεήλουν να 

υποβΫλουν με την προσφορΫ τους συμπληρωμάνο το πρότυπο 

ΕΕΕ όπως αυτό άχει οριστεή από την αναθάτουσα αρχέ στη 

διακέρυξη  (έτοι εήτε στο κεήμενο αυτές εήτε στο ξεχωριστό αρχεήο 

PDF που αποτελεή αναπόσπαστο μάρος της) σε μορφέ pdf 

(Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακΫ υπογεγραμμάνο κατΫ τα 

οριζόμενα στο Ϋρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακέρυξη. ΚατΫ 

τα λοιπΫ ισχύουν ότι προβλάπει το ΠαρΫρτημα Α’ της υπ’ 

αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΥΕΚ 3698/Α΄/16-

11-2016) περή άγκρισης Ευρωπαϊκού ενιαήου άγγραφου 

σύμβασης  (ΕΕΕ)   
Οι ενώσεις οικονομικών φοράων που υποβΫλλουν κοινέ προσφορΫ, υποβΫλλουν 

τα παραπΫνω κατΫ περήπτωση δικαιολογητικΫ για κΫθε οικονομικό φοράα που 

συμμετάχει στην άνωση. 

Οι προσφοράς υπογρΫφονται ψηφιακΫ από τον οικονομικό φοράα έ, σε 

περήπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η 

προσφορΫ  άνωσης οικονομικών φοράων υπογρΫφεται ψηφιακΫ, υποχρεωτικΫ, 

εήτε από όλους τους οικονομικούς φορεής που αποτελούν την άνωση εήτε από 

εκπρόσωπο τους νομήμως εξουσιοδοτημάνο. την προσφορΫ απαραιτέτως 

πράπει να προσδιορήζεται η άκταση και το εήδος της συμμετοχές του 

(συμπεριλαμβανομάνης της κατανομές αμοιβές μεταξύ τους) κΫθε μάλους της 

άνωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστές αυτές. 
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3. O κΫθε διαγωνιζόμενος πράπει να υποβΫλλει υπεύθυνη δέλωση 

που θα αναγρΫφονται οι ομΫδες για τις οποήες καταθάτει προσφορΫ και 

ισχύει για όλους τους συμμετάχοντες. 

4. Για τους συμμετάχοντες στην κατηγορήα ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟ-ΝΨΠΑ 

απαιτεήται η προσκόμιση ISO 22000: 2005 πιστοποιητικού διασφΫλισης 

ποιότητας. 

 

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΣΕ 

1. Εγγύηση συμμετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 

5. To Ευρωπαϊκό ενιαήο άγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕ)  του Ϋρθρου 27 του Ν. 

4782/2011. 

iii. «Ευρωπαϊκό ενιαήο άγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕ)  »: 

2. O κΫθε διαγωνιζόμενος πράπει να υποβΫλλει υπεύθυνη δέλωση 

που θα αναγρΫφονται οι ομΫδες για τις οποήες καταθάτει προσφορΫ και 

ισχύει για όλους τους συμμετάχοντες. 

3. Για τους συμμετάχοντες στην κατηγορήα ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟ-ΝΨΠΑ 

απαιτεήται η προσκόμιση ISO 22000: 2005 πιστοποιητικού διασφΫλισης 

ποιότητας. 

 

 

 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ 

1. Εγγύηση συμμετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.  

2. λα τα παραπΫνω δικαιολογητικΫ των ανωτάρω παραγρΫφων Α. 

Έλληνες πολήτες και Β. Αλλοδαποή, αντιστοήχως. Διευκρινήζεται ότι οι 

απαιτούμενες κατΫ τα ανωτάρω υπεύθυνες δηλώσεις έ το ανωτάρω ΣΕΤΔ 

υπογρΫφονται από τους διαχειριστάς, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 Τπεύθυνη Δέλωση της παρ. 4 του 

Ϋρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρής θεώρηση, του 

νομήμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της 

εταιρεήας εήναι αυτΫ που αναφάρονται στο υποβαλλόμενο ΥΕΚ 

εκπροσώπησης έ στο ακριβάς απόσπασμα από τα πρακτικΫ 

του Διοικητικού υμβουλήου της εταιρεήας έ στο πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 

3.2 Για ΗμεδαπΫ νομικΫ πρόσωπα με τη μορφέ προσωπικές εταιρεήας 

(Ο.Ε. έ Ε.Ε.): 

 Επήσημο αντήγραφο έ επικυρωμάνο 

φωτοαντήγραφο (σύμφωνα με τον Ν.4250/14) του 

συμφωνητικού σύστασης της εταιρεήας και όλων των 

τροποποιέσεων αυτού, καθώς και του τελευταήου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρήας. 

 Πιστοποιητικό περή μεταβολών της 

εταιρεήας από την αρμόδια αρχέ  

3.3 Για ΑλλοδαπΫ νομικΫ πρόσωπα: 

 ΑνΫλογα με τη μορφέ τους, 

αντήστοιχα νομιμοποιητικΫ άγγραφα και πιστοποιητικΫ με αυτΫ 

που αναφάρονται ανωτάρω υπό παραγρΫφους 3Α έ 3Β, τα 
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οποήα προβλάπονται από το δήκαιο της χώρας της άδρας έ 

λειτουργήας τους και από τα οποήα αποδεικνύεται η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργήα τους, η εγγραφέ στα προβλεπόμενα 

μητρώα εταιριών και το τελευταήο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπάς πληροφορήες και στοιχεήα, που ζητούνται ανωτάρω για 

τους ημεδαπούς. 

 ε περήπτωση που η χώρα 

προάλευσης δεν εκδήδει κΫποιο αντήστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθήσταται άνορκη βεβαήωση του νόμιμου εκπροσώπου έ 

στα κρΫτη μάλη όπου δεν προβλάπεται η άνορκη βεβαήωση 

από υπεύθυνη δέλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικές έ 

διοικητικές αρχές, συμβολαιογρΫφου έ αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κρΫτος καταγωγές έ 

προάλευσης, από την οποήα προκύπτει ότι: (α) δεν εκδήδεται 

τάτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Τποψέφιος πληροή το σχετικό 

νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτάρω άνορκη 

βεβαήωση έ υπεύθυνη δέλωση όπου δεν προβλάπεται άνορκη 

βεβαήωση, υποβΫλλεται υποχρεωτικΫ με βεβαήωση από την 

αρμόδια αρχέ ότι δεν εκδήδεται το αντήστοιχο από τα ανωτάρω 

πιστοποιητικΫ (αρ. 80 ν.4412/16). 

 

   

Δ. ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ  

1. Εγγύηση συμμετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης. 

2. ΚατΫ περήπτωση, τα δικαιολογητικΫ που προβλάπονται αντιστοήχως 

ανωτάρω, υπό στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. Διευκρινήζεται ότι : 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα 

ποινικού μητρώου έ ισοδύναμο άγγραφο αφορΫ τον Πρόεδρο 

του Δ.. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατΫ τα ανωτάρω 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογρΫφονται απ’ αυτόν. 

        3.  O κΫθε διαγωνιζόμενος πράπει να υποβΫλλει υπεύθυνη δέλωση που     

θα αναγρΫφονται οι ομΫδες για τις οποήες καταθάτει προσφορΫ και ισχύει για 

όλους τους συμμετάχοντες 

 

Ε. ΕΝΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

1. Εγγύηση συμμετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.  

2. Σα παραπΫνω κατΫ περήπτωση δικαιολογητικΫ, για τον κΫθε 

προμηθευτέ έ και πΫροχο υπηρεσιών, που συμμετάχει στην άνωση. 

 Επισημαήνεται ότι η εγγύηση 

συμμετοχές πράπει να περιλαμβΫνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της άνωσης.  

 Δέλωση σύστασης άνωσης 

προμηθευτών, νόμιμα θεωρημάνη για το γνέσιο της υπογραφές 

των δηλούντων, στην οποήα θα φαήνεται το αντικεήμενο των 

εργασιών του καθενός από τους συμμετάχοντες, έ το μάρος 

αυτού που αντιστοιχεή στον καθάνα εξ αυτών επή του συνόλου 

της προσφορΫς, ο εκπρόσωπος της άνωσης άναντι της 

Αναθάτουσας Αρχές και το πρόσωπο που ενδεχομάνως τον 

αναπληρώνει. 

3. Η άνωση υποψέφιων αναδόχων υποβΫλλει κοινέ προσφορΫ, η 

οποήα υπογρΫφεται υποχρεωτικΫ, εήτε από όλους τους αναδόχους που 
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αποτελούν την άνωση, εήτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημάνο με 

συμβολαιογραφικέ πρΫξη. την προσφορΫ απαραιτέτως πράπει να 

προσδιορήζεται η άκταση και το εήδος της συμμετοχές του κΫθε μάλους 

της άνωσης υποψέφιων αναδόχων. 

4. Με την υποβολέ της προσφορΫς, κΫθε μάλος της άνωσης ευθύνεται 

εις ολόκληρο. ε περήπτωση κατακύρωσης έ ανΫθεσης της 

προμέθειας/υπηρεσήας, η ευθύνη αυτέ εξακολουθεή μάχρι πλέρους 

εκτάλεσης της σύμβασης.  

5. ε περήπτωση που, εξ αιτήας ανικανότητας για οποιοδέποτε λόγο έ 

ανωτάρα βήα, μάλος της άνωσης δεν μπορεή να ανταποκριθεή στις 

υποχρεώσεις της άνωσης κατΫ τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μάλη συνεχήζουν να άχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινές προσφορΫς με την ήδια τιμέ. ΕΫν η παραπΫνω 

ανικανότητα προκύψει κατΫ τον χρόνο εκτάλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μάλη συνεχήζουν να άχουν την ευθύνη της ολοκλέρωσης 

αυτές με την ήδια τιμέ και τους ήδιους όρους. Σα υπόλοιπα μάλη της 

άνωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτεήνουν 

αντικατΫσταση, η οποήα εγκρήνεται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

 

 

6. O κΫθε διαγωνιζόμενος πράπει να υποβΫλλει υπεύθυνη δέλωση 

που θα αναγρΫφονται οι ομΫδες για τις οποήες καταθάτει προσφορΫ 

και ισχύει για όλους τους συμμετάχοντες 

 

 

Σ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΤΡΨΜΕΝΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ. 

 

1. Όλοι οι συμμετάχοντες στο διαγωνισμό εφόσον ζητεήται από την παρούσα 

διακέρυξη να υποβΫλουν επικυρωμάνα φωτοαντήγραφα, αυτΫ θα εήναι 

επικυρωμάνα κατΫ τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014 σύμφωνα με τον οποήο 

αντή πρωτοτύπων έ επικυρωμάνων αντιγρΫφων, υποβΫλλονται και γήνονται 

υποχρεωτικΫ αποδεκτΫ από τις δημόσιες υπηρεσήες (Δημόσιο, τους Ο.Σ.Α., 

τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστέρια όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανέκουν στο 

κρΫτος έ επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κεήμενες διατΫξεις από 

κρατικούς πόρους κατΫ 50% τουλΫχιστον του ετέσιου προϋπολογισμού 

τους, τις δημόσιες επιχειρέσεις και τους οργανισμούς που προβλάπονται στις 

διατΫξεις του Ϋρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικΫ πρόσωπα 

και τις επιχειρέσεις των Ο.Σ.Α.) ευκρινέ φωτοαντήγραφα των πρωτοτύπων 

εγγρΫφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσήες και τους φορεής αυτούς έ των 

ακριβών αντιγρΫφων τους. Ομοήως, υποβΫλλονται και γήνονται υποχρεωτικΫ 

αποδεκτΫ ευκρινέ φωτοαντήγραφα από αντήγραφα ιδιωτικών εγγρΫφων τα 

οποήα άχουν επικυρωθεή από δικηγόρο, καθώς και ευκρινέ φωτοαντήγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγρΫφων φάρουν θεώρηση από 

υπηρεσήες και φορεής που αναφάρονται ανωτάρω. Ομοήως, υποβΫλλονται και 

γήνονται υποχρεωτικΫ αποδεκτΫ ευκρινέ φωτοαντήγραφα από αντήγραφα 

εγγρΫφων που άχουν εκδοθεή από αλλοδαπάς αρχάς και άχουν επικυρωθεή 

από δικηγόρο. 

 

Ζ. ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΜΗ ΕΚΔΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΨΝ.  
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1. ε περήπτωση που το οικεήο κρΫτος δεν εκδήδει κΫποιο άγγραφο έ 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα τις διακέρυξης έ που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις παραπΫνω περιπτώσεις έ όποιες περιπτώσεις αναφάρονται στην 

παρούσα διακέρυξη, αυτό μπορεή να αντικαθήσταται από άνορκη βεβαήωση 

του ενδιαφερόμενου έ στα κρΫτη μάλη όπου δεν προβλάπεται η άνορκη 

βεβαήωση από υπεύθυνη δέλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικές έ διοικητικές 

αρχές, συμβολαιογρΫφου έ αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κρΫτος καταγωγές έ προάλευσης. Η ανωτάρω άνορκη βεβαήωση έ υπεύθυνη 

δέλωση όπου δεν προβλάπεται, συνυποβΫλλεται, υποχρεωτικΫ, με βεβαήωση 

από την αρμόδια αρχέ ότι δεν εκδήδεται το αντήστοιχο από τα ανωτάρω 

πιστοποιητικΫ έ ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις  της διακέρυξης (αρ. 80 

ν.4412/16).Η υποχράωση αφορΫ όλες τις παραπΫνω κατηγορήες 

υποψηφήων. 

 

 

Άρθρο 3ο 

Διευκρινέσεις για την υποβολέ των Δικαιολογητικών 

συμμετοχές 

 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεήα και δικαιολογητικΫ για τη συμμετοχέ του 

προσφάροντος στη διαγωνιστικέ διαδικασήα υποβΫλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικΫ σε μορφέ αρχεήου τύπου pdf και προσκομήζονται κατΫ 

περήπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργΫσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονικέ υποβολέ. 

2. Όταν υπογρΫφονται από τον ήδιο, φάρουν ψηφιακέ υπογραφέ. 

3. Οι απαιτούμενες δηλώσεις έ υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος Ϋρθρου 

υπογρΫφονται ψηφιακΫ από τους άχοντες υποχράωση προς τούτο και δεν 

απαιτεήται σχετικέ θεώρηση. 

4. Επισημαήνεται ότι τα ανωτάρω δικαιολογητικΫ έ τα Ϋλλα στοιχεήα του 

υποφακάλου «ΔικαιολογητικΫ συμμετοχές-τεχνικέ προσφορΫ» που άχουν 

υποβληθεή με την ηλεκτρονικέ προσφορΫ και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθάτουσα αρχέ εντός της ανωτάρω αναφερόμενης προθεσμήας εήναι 

τα δικαιολογητικΫ και στοιχεήα που δεν άχουν εκδοθεή/συνταχθεή από τον ήδιο 

τον οικονομικό φοράα και κατΫ συνάπεια δεν φάρουν την ψηφιακέ του 

υπογραφέ. Ψς τάτοια στοιχεήα ενδεικτικΫ εήναι η εγγύηση συμμετοχές, 

πιστοποιητικΫ που άχουν εκδοθεή από δημόσιες αρχάς έ Ϋλλους φορεής. 

5. Η ημερομηνήα ψηφιακές υπογραφές των υπευθύνων δηλώσεων πράπει, με 

ποινέ αποκλεισμού, να εήναι εντός των τριΫντα (30) τελευταήων ημερών προ 

της καταληκτικές ημερομηνήας υποβολές προσφορών και δεν απαιτεήται 

βεβαήωση του γνησήου της υπογραφές από αρμόδια διοικητικέ αρχέ έ τα 

ΚΕΠ.  

6. τα πλαήσια κατΫργησης της υποχράωσης υποβολές πρωτοτύπων έ 

επικυρωμάνων αντιγρΫφων εγγρΫφων από τους ενδιαφερόμενους, στο 

σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Σομάα όπως προβλάπει ο 

N. 4250/2014 ΥΕΚ Α΄ 74 τα κΫθε εήδους άγγραφα που θα υποβληθούν από 

τους συμμετάχοντες θα γήνονται δεκτΫ εφόσον εήναι σύμφωνα με τον 

παραπΫνω Νόμο και την αντήστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΚΠΟ/Υ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. 

7. Οποιαδέποτε αναφορΫ στην παρούσα διακέρυξη που άρχεται σε αντήθεση 

με τα παραπΫνω θεωρεήται εκ παραδρομές και δεν λαμβΫνεται υπόψη. 
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8. Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. θα διενεργεή δειγματοληπτικό άλεγχο επή των φωτοαντιγρΫφων 

που κατατήθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις 

προσκόμισης παραποιημάνων έ πλαστών φωτοαντιγρΫφων όχι μόνο θα 

επιβΫλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 έ Ϋλλες ποινικάς κυρώσεις, αλλΫ 

θα ανακαλεήται αμάσως και η διοικητικέ έ Ϋλλη πρΫξη, για την άκδοση της 

οποήας χρησιμοποιέθηκαν τα φωτοαντήγραφα αυτΫ. 

 

Άρθρο 4ο 

Εγγυέσεις 

 

1.Εγγύηση  συμμετοχές στο διαγωνισμό. 

1.1. Η εγγύηση συμμετοχές στο διαγωνισμό εκδήδεται υπάρ του 

συμμετάχοντος για ποσό που αντιστοιχεή σε ποσοστό 2% τουλΫχιστον, 

επή της συνολικές προϋπολογισθεήσας δαπΫνης χωρής ΥΠΑ για τα 

εήδη που προσφάρει, σύμφωνα με τα όσα ορήζονται στο Ϋρθρο 302 

του Ν4412/2016. 

1.2. Η εγγύηση πράπει να ισχύει τουλΫχιστον για άνα μένα μετΫ την λέξη 

του χρόνου ισχύος της προσφορΫς  που ζητΫ η διακέρυξη. 

1.3. Προσφοράς χωρής εγγύηση έ χωρής την προσέκουσα κατΫ την 

παρούσα εγγύηση απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες και δεν 

λαμβΫνονται υπόψη. 

1.4. Η εγγυητικέ συμμετοχές θα πράπει να περιάχει όλα τα στοιχεήα που 

περιλαμβΫνονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Δ. 

2. Εγγυέσεις καλές εκτάλεσης σύμβασης.   

2.1. Ο προμηθευτές στον οποήο θα γήνει η κατακύρωση έ η ανΫθεση 

υποχρεούται να καταθάσει εγγύηση καλές εκτάλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποήας θα αντιστοιχεή σε ποσοστό 4% της 

συνολικές συμβατικές αξήας, αφαιρουμάνου του Υ.Π.Α. και θα ισχύει 

για όσο διαρκεή η σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορήζονται στο Ϋρθρο 

302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση κατατήθεται με την υπογραφέ της 

σύμβασης και θα πράπει να εήναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμάνο 

υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄. 

2.2. Οι εγγυέσεις που αναφάρονται στη Διακέρυξη, εκδήδονται από 

πιστωτικΫ ιδρύματα έ Ϋλλα νομικΫ πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στην ΕλλΫδα, σε Ϋλλο κρΫτος μάλος της Ευρωπαϊκές Ένωσης (Ε.Ε.) έ 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) έ σε τρήτες χώρες που 

άχουν υπογρΫψει τη υμφωνήα Δημοσήων υμβΫσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορήου, η οποήα κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και 

άχουν, σύμφωνα με την νομοθεσήα των κρατών αυτών, αυτό το 

δικαήωμα. Εγγυέσεις που εκδήδονται σε Ϋλλο κρΫτος εκτός της 

ΕλλΫδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικΫ από επήσημη μετΫφρασέ 

τους στην Ελληνικέ γλώσσα. 

2.3. Οι εγγυέσεις πράπει να περιάχουν, επή ποινέ απορρήψεως της 

προσφορΫς, όλα τα στοιχεήα των ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΨΝ Δ’ και Ε’ της 

παρούσας Διακέρυξης. την περήπτωση άνωσης υποψέφιων 

αναδόχων οι εγγυέσεις περιλαμβΫνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της άνωσης. 

 

Άρθρο 5ο 

Φρόνος και τόπος υποβολές προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών 
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1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεή με χρέση της πλατφόρμας του 

Εθνικού υστέματος Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων (ΕΗΔΗ) μάσω 

της διαδικτυακές πύλης www.promitheus.gov.gr του συστέματος. Οι 

προσφοράς υποβΫλλονται από τους οικονομικούς φορεής ηλεκτρονικΫ, 

μάσω της διαδικτυακές πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 

μάχρι την καταληκτικέ ημερομηνήα και ώρα που ορήζει η παρούσα 

διακέρυξη, στην Ελληνικέ γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φΫκελο, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΥΕΚ/Α/29-5-2013), στο Ϋρθρο 11 της 

Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Σεχνικάς λεπτομάρειες και 

διαδικασήες λειτουργήας του Εθνικού υστέματος Ηλεκτρονικών Δημοσήων 

υμβΫσεων (Ε..Η.ΔΗ..)», και στο Ν.4412/16. 

2. Ο χρόνος υποβολές της προσφορΫς και οποιαδέποτε ηλεκτρονικέ 

επικοινωνήα μάσω του συστέματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσήες χρονοσέμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του Ϋρθρου 6 του Ν.4155/13 και το Ϋρθρο 6 της ΤΑ Π1-2390/2013 

«Σεχνικάς λεπτομάρειες και διαδικασήες λειτουργήας του Εθνικού υστέματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

3. Αλλοδαποή οι οποήοι ενδιαφάρονται να συμμετΫσχουν αυτοτελώς στο 

Διαγωνισμό υποχρεούνται να διορήσουν εκπρόσωπο και Αντήκλητο στην 

ΕλλΫδα, προκειμάνου να υποβΫλει την προσφορΫ τους, να δάχεται τυχόν 

αλληλογραφήα με την Αναθάτουσα Αρχέ και γενικΫ να εκπροσωπεή τον 

υποψέφιο στις σχάσεις του με την Αναθάτουσα Αρχέ. Ο εκπρόσωπος και 

Αντήκλητος πράπει να άχει υποβΫλει τα παραστατικΫ εκπροσώπησης. 

Διευκρινήζεται ότι δεν απαιτεήται ιδιαήτερος διορισμός εκπροσώπου και 

Αντικλέτου, σε περήπτωση που ο αλλοδαπός μετάχει σε άνωση 

προσώπων, που υποβΫλλουν από κοινού προσφορΫ. 

4. ΜετΫ τη λέξη της προθεσμήας ηλεκτρονικές υποβολές των προσφορών, 

κανάνα συμπληρωματικό στοιχεήο δεν γήνεται δεκτό για οποιοδέποτε 

λόγο, ακόμη και εΫν υπΫρχει αήτηση άκδοσές του έ υπεύθυνη δέλωση για 

την προσκόμισέ του. Η Επιτροπέ Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να 

καλάσει τους Τποψηφήους να συμπληρώσουν και/έ να διευκρινήσουν τα 

υποβληθάντα άγγραφα και πιστοποιητικΫ ηλεκτρονικΫ. Επισημαήνεται ότι η 

συμπλέρωση και η διευκρήνιση δεν μπορεή να συνιστΫ εκ νάου υποβολέ με 

μεταβολέ ουσιώδους στοιχεήου και επιτράπεται μόνο για τα υποβληθάντα 

στοιχεήα, αφού δεν επιτράπεται η εκ των υστάρων προσκόμιση 

παραληφθάντων δικαιολογητικών. 

5. Εκπρόθεσμες προσφοράς δεν γήνονται δεκτάς σε καμήα περήπτωση από 

την Αναθάτουσα Αρχέ και απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες. 

6. Ψς ημερομηνήα άναρξης υποβολές προσφορών στη διαδικτυακέ πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. ορήζεται η 03-11-2022 και ώρα 

15.00 μμ 

7. Ψς καταληκτικέ ημερομηνήα υποβολές προσφορών στη διαδικτυακέ 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. ορήζεται η 20-11-2022 και 

ώρα 22.00μμ 

8. Οι Τποψέφιοι ΑνΫδοχοι υποβΫλλουν την ΠροσφορΫ τους σε ηλεκτρονικό 

φΫκελο εντός της αναγραφόμενης στην Προκέρυξη, προθεσμήας. Σα 

περιεχόμενα του ανωτάρω φακάλου ορήζονται ως εξές : 

9. Ένας (1) (υπο)φΫκελος με την άνδειξη «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές - Σεχνικέ 

ΠροσφορΫ» και, 

10. Ένας (1) (υπο) φΫκελος με την άνδειξη «Οικονομικέ ΠροσφορΫ» 

11. που (υπο)φΫκελος νοεήται η σχετικέ κατηγορήα επισυναπτόμενων 

αρχεήων στο σύστημα ηλεκτρονικές διενάργειας του παρόντος 
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Διαγωνισμού. 

12. τον (υπο)φΫκελο «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές-Σεχνικέ ΠροσφορΫ» 

περιλαμβΫνονται τα κατΫ περήπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικΫ 

σύμφωνα με τις διατΫξεις της κεήμενης νομοθεσήας για την ανΫθεση 

δημοσήων συμβΫσεων και συγκεκριμάνα: 

 τα στοιχεήα που αναφάρονται στο Ϋρθρο 2 της παρούσας ως 

απαραήτητα στοιχεήα Δικαιολογητικών υμμετοχές και 

 τα στοιχεήα που αναφάρονται στα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α και Β της 

παρούσας ως απαραήτητα στοιχεήα Σεχνικές ΠροσφορΫς. 

13. Η Σεχνικέ ΠροσφορΫ συντΫσσεται συμπληρώνοντας την αντήστοιχη 

ειδικέ ηλεκτρονικέ φόρμα του συστέματος. τη συνάχεια, το σύστημα 

παρΫγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχεήο, σε μορφέ pdf, το οποήο υπογρΫφεται 

ψηφιακΫ και υποβΫλλεται από τον προσφάροντα. Σα στοιχεήα που 

περιλαμβΫνονται στην ειδικέ ηλεκτρονικέ φόρμα του συστέματος και του 

παραγόμενου ψηφιακΫ υπογεγραμμάνου ηλεκτρονικού αρχεήου πράπει να 

ταυτήζονται. ε αντήθετη περήπτωση, το σύστημα παρΫγει σχετικό μένυμα 

και ο προσφάρων καλεήται να παρΫγει εκ νάου του ηλεκτρονικό αρχεήο pdf. 

14. Εφόσον, οι τεχνικάς προδιαγραφάς δεν άχουν αποτυπωθεή στο σύνολό 

τους στις ειδικάς ηλεκτρονικάς φόρμες του συστέματος, ο προσφάρων 

επισυνΫπτει ψηφιακΫ υπογεγραμμάνα τα σχετικΫ ηλεκτρονικΫ αρχεήα. 

15. τον (υπο) φΫκελο με την άνδειξη «Οικονομικέ ΠροσφορΫ» περιλαμβΫνεται 

η οικονομικέ προσφορΫ του Τποψέφιου Αναδόχου, ο οποήος περιάχει τα 

οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α της παρούσας. 

16. Η Οικονομικέ ΠροσφορΫ συντΫσσεται συμπληρώνοντας την αντήστοιχη 

ειδικέ ηλεκτρονικέ φόρμα του συστέματος. τη συνάχεια, το σύστημα 

παρΫγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχεήο, σε μορφέ pdf, το οποήο υπογρΫφεται 

ψηφιακΫ και υποβΫλλεται από τον προσφάροντα. Σα στοιχεήα που 

περιλαμβΫνονται στην ειδικέ ηλεκτρονικέ φόρμα του συστέματος και του 

παραγόμενου ψηφιακΫ υπογεγραμμάνου ηλεκτρονικού αρχεήου πράπει να 

ταυτήζονται. ε αντήθετη περήπτωση, το σύστημα παρΫγει σχετικό μένυμα 

και ο προσφάρων καλεήται να παρΫγει εκ νάου το ηλεκτρονικό αρχεήο pdf. 

17. Εφόσον, η οικονομικέ προσφορΫ δεν άχει αποτυπωθεή στο σύνολό της 

στις ειδικάς ηλεκτρονικάς φόρμες του συστέματος, ο προσφάρων 

επισυνΫπτει ψηφιακΫ υπογεγραμμάνα τα σχετικΫ ηλεκτρονικΫ αρχεήα. 

18. Με την υποβολέ της προσφορΫς του, ο Τποψέφιος ΑνΫδοχος σημαήνει, 

με χρέση του σχετικού πεδήου του συστέματος ηλεκτρονικές διενάργειας 

του Διαγωνισμού, τα στοιχεήα εκεήνα της προσφορΫς του που άχουν 

εμπιστευτικό χαρακτέρα. 

19. Από το ύστημα εκδήδεται ηλεκτρονικέ απόδειξη υποβολές προσφορΫς. 

20. ε περήπτωση ενώσεων έ κοινοπραξιών, πράπει να αναγρΫφονται η 

πλέρης επωνυμήα και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και 

φαξ όλων των μελών τους. 

21. Δεν λαμβΫνονται υπόψη Προσφοράς που δεν υποβλέθηκαν ηλεκτρονικΫ 

έ που υπεβλέθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην Προκέρυξη 

προθεσμήας υποβολές ηλεκτρονικών προσφορών όπως τηρεήται μάσω 

των υπηρεσιών χρονοσέμανσης του υστέματος. 

22. Η προσφορΫ πράπει να εήναι σύμφωνη με τους όρους της Προκέρυξης. 

23. Οι Τποψέφιοι, εφόσον δεν άχουν ασκέσει, εμπροθάσμως, τις διοικητικάς 

ενστΫσεις έ προσφυγάς του αρ. 7 της παρούσας κατΫ της Προκέρυξης 

του Διαγωνισμού, έ η ανωτάρω άνσταση έ προσφυγέ άχει απορριφθεή, 

θεωρεήται ότι αποδάχονται πλέρως και ανεπιφυλΫκτως όλους τους όρους 

της Προκέρυξης. 
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24. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιΫζουν επιφυλΫξεις έ 

τροποποιέσεις σε οποιονδέποτε όρο της Προκέρυξης απορρήπτονται. 

25. ΑντιπροσφορΫ έ τροποποήηση της προσφορΫς έ πρόταση που κατΫ 

την κρήση της αρμόδιας Επιτροπές εξομοιώνεται με αντιπροσφορΫ εήναι 

απαρΫδεκτη και δεν λαμβΫνεται υπόψη.  

26. Αντιπροσφοράς δε γήνονται δεκτάς. ε περήπτωση υποβολές τους 

απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες.  

27. Οι προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτάς για διακόσιες 

εβδομέντα (270) ημάρες. Η άναρξη της προθεσμήας αυτές αρχήζει από την 

επόμενη διενάργειας του διαγωνισμού. Οι υποψέφιοι ανΫδοχοι δεν άχουν 

δικαήωμα να αποσύρουν την προσφορΫ τους έ μάρος της μετΫ την 

κατΫθεση της. ε περήπτωση που η προσφορΫ έ μάρος της αποσυρθεή ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και 

απώλεια κΫθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) ΚατΫπτωση της εγγύησης 

συμμετοχές χωρής Ϋλλη διατύπωση έ δικαστικέ ενάργεια. 

28. ΠροσφορΫ που ορήζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 

τη διακέρυξη, απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. 

29. Η ισχύς της προσφορΫς μπορεή να παρατεήνεται εγγρΫφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεή από την αναθάτουσα αρχέ, πριν από τη λέξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διΫστημα ήσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακέρυξη (ακόμη 270 ημάρες). ΜετΫ τη λέξη και του παραπΫνω 

ανώτατου ορήου χρόνου παρΫτασης ισχύος της προσφορΫς, τα 

αποτελάσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικΫ ματαιώνονται, εκτός εΫν η 

αναθάτουσα αρχέ κρήνει, κατΫ περήπτωση, αιτιολογημάνα ότι η συνάχιση 

του διαγωνισμού εξυπηρετεή το δημόσιο συμφάρον, οπότε οι 

συμμετάχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλάξουν, εήτε να 

παρατεήνουν την προσφορΫ τους, εφόσον τους ζητηθεή πριν την πΫροδο 

του ανωτάρω ανώτατου ορήου, παρΫταση της προσφορΫς τους, εήτε όχι. 

την τελευταήα περήπτωση, η διαδικασήα του διαγωνισμού συνεχήζεται με 

όσους παράτειναν τις προσφοράς τους.  

30. Εναλλακτικάς προσφοράς δεν γήνονται δεκτάς. 

31. Δεν γήνονται δεκτάς προσφοράς μόνο για μάρος της προμέθειας. 

32. λα τα άγγραφα και τα στοιχεήα του διαγωνισμού και όλα τα άγγραφα 

και τα στοιχεήα του Υακάλου ΠροσφορΫς θα πράπει να εήναι συνταγμάνα έ 

επήσημα μεταφρασμάνα στην Ελληνικέ γλώσσα, (όπως μπορεή να εήναι και 

από δικηγόρο, (αρ.36 του κώδικα δικηγόρων ν. 4194/13), με εξαήρεση 

αυστηρΫ τεχνικούς όρους για τους οποήους δεν υπΫρχει αντήστοιχη δόκιμη 

μετΫφραση στην Ελληνικέ και που μπορεή να εήναι στην Αγγλικέ γλώσσα. 

Εξαήρεση αποτελούν και τα συνημμάνα στην τεχνικέ προσφορΫ άντυπα, 

σχάδια και λοιπΫ τεχνικΫ στοιχεήα που μπορεή να εήναι στην Αγγλικέ 

γλώσσα. 

33. O προσφάρων υποχρεούται να προσκομήσει όλα τα ζητούμενα στοιχεήα, 

σύμφωνα με τις κατΫ περήπτωση οδηγήες. Παραπομπάς σε άγγραφα 

επιτράπονται εφόσον αυτΫ προσαρτώνται στην προσφορΫ και εφόσον 

δήνεται ο συγκεκριμάνος αριθμός παραγρΫφου και σελήδας. 

34. Επισημαήνεται ότι ο υποψέφιος θα δηλώνει αναλυτικΫ τη συμμόρφωση έ 

απόκλιση των προσφερομάνων ειδών και υπηρεσιών σε σχάση με τις 

αντήστοιχες προδιαγραφάς της Διακέρυξης. 

35. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πράπει να τηρηθεή στη 

σύνταξέ τους, η τΫξη και η σειρΫ των όρων της διακέρυξης. Οι 

απαντέσεις σε όλα τα ερωτέματα της διακέρυξης πράπει να εήναι σαφεής. 

Παραπομπάς σε τεχνικΫ άντυπα έ εκδόσεις των κατασκευαστικών οήκων 
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επιτράπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορΫ και δήνεται ο 

συγκεκριμάνος αριθμός παραγρΫφου και σελήδας. ΠροσφορΫ η οποήα, 

κατΫ την κρήση της Επιτροπές, περιλαμβΫνει γενικάς και ασαφεής 

απαντέσεις θα αποκλεήεται από τη συνάχεια της αξιολόγησης. 

36. Συχόν ΠιστοποιητικΫ εκδιδόμενα από ανεξΫρτητους οργανισμούς, τα 

οποήα να βεβαιώνουν την τέρηση εκ μάρους του αναδόχου ορισμάνων 

προτύπων εξασφΫλισης της ποιότητας, τα οποήα πράπει να παραπάμπουν 

σε συστέματα εξασφΫλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετικέ σειρΫ 

ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποήηση καθώς επήσης και πιστοποιητικΫ 

που εκδήδονται από επήσημα γραφεήα ποιοτικού ελάγχου έ αρμόδιες 

Τπηρεσήες, αναγνωρισμάνων ικανοτέτων, που να βεβαιώνουν την 

καταλληλότητα των υλικών. Σα ως Ϋνω δικαιολογητικΫ περιλαμβΫνονται 

στον φΫκελο της τεχνικές προσφορΫς. την περήπτωση που υποβΫλλεται 

προσφορΫ από προμηθευτέ που δεν εήναι ο ήδιος κατασκευαστές του 

τελικού προϊόντος, τα ως Ϋνω δικαιολογητικΫ προσκομήζονται και για τον 

κατασκευαστέ. 

Άρθρο 6ο  

ΑποσφρΫγιση προσφορών 

 

6.1. Η αποσφρΫγιση των προσφορών θα διενεργηθεή όπως αναφάρεται 

στην παρούσα μάσω των αρμόδιων πιστοποιημάνων στο ύστημα 

οργΫνων της Αναθάτουσας Αρχές εφαρμοζομάνων κατΫ τα λοιπΫ των 

κειμάνων και διατΫξεων για την ανΫθεση δημοσήων συμβΫσεων και 

διαδικασιών. 

6.2. Η αποσφρΫγιση διενεργεήται σε στΫδια με πρώτο στΫδιο το στΫδιο 

αποσφρΫγισης των (υπο)φακάλων «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές-Σεχνικέ 

ΠροσφορΫ» και άπειτα των (υπο)φακάλων των «Οικονομικών 

προσφορών». Η αποσφρΫγιση του κΫθε σταδήου ολοκληρώνεται την ήδια 

ηµάρα, και αν δεν επαρκάσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρήαση της 

Επιτροπές του ∆ιαγωνισµού,  µε την εξές διαδικασήα: 

6.3. H αποσφρΫγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακάλων «ΔικαιολογητικΫ 

υμμετοχές-Σεχνικέ ΠροσφορΫ - Οικονομικών προσφορών » γήνεται 4 

(τάσσερες) εργΫσιμες ημάρες μετΫ την καταληκτικέ ημερομηνήα υποβολές 

των προσφορών. 

 

6.4. ΜετΫ την ηλεκτρονικέ αποσφρΫγιση των προσφορών και των 

(υπο)φακάλων «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές-Σεχνικέ ΠροσφορΫ- 

Οικονομικών προσφορών », η Επιτροπέ Διαγωνισμού προβαήνει στην 

αξιολόγηση αυτών μάσω των αρμόδιων πιστοποιημάνων στο σύστημα 

οργΫνων της, εισηγεήται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στΫδια του 

Διαγωνισμού, των Τποψηφήων, που άχουν υποβΫλει ελλιπέ στοιχεήα έ των 

οποήων τα υποβληθάντα στοιχεήα δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους 

της Προκέρυξης και συντΫσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περή 

αιτιολογημάνης αποδοχές έ απόρριψης των προσφορών των 

Τποψηφήων. Σο ανωτάρω πρακτικό αφού υπογραφεή από όλα τα μάλη της 

Επιτροπές, κοινοποιεήται για άγκριση στο αρμόδιο όργανο. Η σχετικέ 

απόφαση κοινοποιεήται σε όλους Τποψηφήους. 

6.5. ΚατΫ την ανωτάρω ημερομηνήα και ώρα η αρμόδια Επιτροπέ, μάσω των 

αρμόδιων πιστοποιημάνων στο ύστημα οργΫνων της Αναθάτουσας 

Αρχές, αποσφραγήζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακάλους «Οικονομικέ 

ΠροσφορΫ» και προβαήνει στην αξιολόγηση αυτών. 

6.6. Η αξιολόγηση πραγματοποιεήται ως εξές: 
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 απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες οι οικονομικάς προσφοράς που δεν 

πληρούν τις προϋποθάσεις του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α της παρούσας, και 

 εν συνεχεήα αξιολογούνται οι οικονομικάς προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας. 

6.8. ΜετΫ την ολοκλέρωση της ανωτάρω διαδικασήας, η Επιτροπέ 

Διαγωνισμού συντΫσσει σχετικό πρακτικό, το οποήο περιλαμβΫνει 

συγκριτικό πήνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των 

Τποψηφήων. Σο ανωτάρω πρακτικό μαζή με τυχόν Ϋλλα στοιχεήα του 

Διαγωνισμού υποβΫλλονται στο αρμόδιο όργανο προς άγκριση. Εφόσον 

συντράχει μήα έ περισσότερες από τις παρακΫτω περιπτώσεις, η 

προσφορΫ του Τποψηφήου απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη και δεν 

αξιολογεήται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκέρυξη: 

 ΠροσφορΫ που υποβΫλλεται ηλεκτρονικΫ μετΫ την καταληκτικέ 

ημερομηνήα και ώρα υποβολές των προσφορών.  
 Οι αντιπροσφοράς και εναλλακτικάς προσφοράς. 
 Έλλειψη οποιουδέποτε δικαιολογητικού έ μη προσέκουσα υποβολέ 

δικαιολογητικού. 
 Έλλειψη επήσημης μετΫφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνικέ γλώσσα, 

σε περήπτωση εγκατΫστασης στην αλλοδαπέ.  
 Έλλειψη εγγυητικές επιστολές συμμετοχές έ μετΫφρασές της στην 

Ελληνικέ γλώσσα, σε περήπτωση εγκατΫστασης στην αλλοδαπέ. 
 Έλλειψη άνορκης βεβαήωσης έ υπεύθυνης δέλωσης σε περήπτωση 

εγκατΫστασης στην  αλλοδαπέ έ σε περήπτωση που η αρμόδια Αρχέ 

δεν εκδήδει σχετικό δικαιολογητικό. 
 Μη προσκόμιση διευκρινήσεων επή σχετικού αιτέματος της Επιτροπές 

Διαγωνισμού. 
 Φρόνος ισχύος προσφορΫς μικρότερος από το ζητούμενο. 
 ε περήπτωση Ϋρνησης παρΫτασης ισχύος της προσφορΫς έ μη 

απΫντησης εντός του ορισμάνου χρονικού διαστέματος, αν προκύψει 

σχετικό ζέτημα. 
 ΠροσφορΫ που εήναι αόριστη, ανεπήδεκτη εκτήμησης, υπό αήρεση έ/και 

αντιφατικέ. 
 ΠροσφορΫ που δεν καλύπτει πλέρως απαρΫβατους όρους, όπως 

αυτοή καθορήζονται στην παρούσα Προκέρυξη. ΠροσφορΫ που 

παρουσιΫζει ουσιώδεις αποκλήσεις από τους όρους και το ΠαρΫρτημα 

Α΄ και Β΄ της Προκέρυξης. 
 ΠροσφορΫ από την οποήα δεν προκύπτει με σαφένεια η 

προσφερόμενη τιμέ. 
 ΠροσφορΫ στην οποήα δεν αναγρΫφεται τιμέ σε Ευρώ έ στην οποήα 

δήνεται τιμέ σε συνΫλλαγμα έ με ρέτρα συναλλΫγματος. 

6.9. Οι παραπΫνω περιπτώσεις εήναι ενδεικτικάς και όχι αποκλειστικάς, εφόσον 

στο λοιπό σώμα της Προκέρυξης προβλάπονται και Ϋλλοι λόγοι για τους 

οποήους μια προσφορΫ κρήνεται ως απαρΫδεκτη και οι οποήοι δηλώνονται 

ρητΫ. 
 

Άρθρο 7ο 

Διοικητικάς ΕνστΫσεις και Προσφυγάς 

 

7.1. ΚατΫ της Προκέρυξης της συμμετοχές Τποψηφήου στο Διαγωνισμό και της 

νομιμότητας της διενάργειΫς του, άως και την κατακυρωτικέ απόφαση, 

μπορεή να ασκηθεή άνσταση για λόγους νομιμότητας και ουσήας σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικάς διατΫξεις όπως άχουν τροποποιηθεή και 
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ισχύουν με το Ν.4412/16. Προδικαστικάς προσφυγάς, εφόσον εκ του 

προϋπολογισμού εμπήπτει ο διαγωνισμός στις διατΫξεις της οδηγήας 

2014/24/ΕΕ της 26ης Υεβρουαρήου 2014, υποβΫλλονται από τους 

οικονομικούς φορεής, σύμφωνα με τις διατΫξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 

4155/2013 και με τη διαδικασήα που προβλάπεται στο Ϋρθρο 4 του Ν. 

3886/2010 όπως τροποποιέθηκε με το Ϋρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και με το 

ν.4412/16. 

7.2. Οι ανωτάρω ενστΫσεις και προσφυγάς υποβΫλλονται ηλεκτρονικΫ από τους 

Τποψηφήους μάσω του συστέματος και επισυνΫπτεται το σχετικό άγγραφο σε 

μορφέ αρχεήου pdf, το οποήο φάρει ψηφιακέ υπογραφέ. 

7.3. Για το παραδεκτό της Ϋσκησης προδικαστικές προσφυγές, εφόσον εμπήπτει 

σύμφωνα με τις διατΫξεις του ν.4412/16, κατΫ πρΫξεων που εκδήδονται πριν 

από την σύναψη της σύμβασης, απαιτεήται να προσκομήζεται μαζή με την 

προδικαστικέ προσφυγέ παρΫβολο κατΫθεσης υπάρ του Δημοσήου 

σύμφωνα με τα όσα ορήζονται στο Ϋρθρο 363 του Ν.4412/2016. χετικΫ με 

την εν λόγω κατΫθεση παραβόλου αυτό υποβΫλλεται ηλεκτρονικΫ σε μορφέ 

αρχεήου pdf από τους πιστοποιημάνους Τποψηφήους και προσκομήζεται 

ταυτόχρονα και σε άντυπη μορφέ (πρωτότυπο έ ακριβάς αντήγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσήα, εντός τριών (3) εργασήμων ημερών από την ηλεκτρονικέ 

του υποβολέ. 

7.4. ΕιδικΫ για τις συμβΫσεις Ϋνω των 60.000,00 ευρώ χωρής ΥΠΑ το κατΫ το 

ύψος του παραβόλου υπάρ του Δημοσήου δεν υπερβαήνει τα 600 ευρώ. ΜετΫ 

την υποβολέ των ενστΫσεων/προσφυγών η Αναθάτουσα Αρχέ προβαήνει 

στην αξιολόγηση αυτών μάσω των αρμοδήων πιστοποιημάνων στο σύστημα 

οργΫνων της επιτροπές αξιολόγησης ενστΫσεων της Αναθάτουσας Αρχές, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ϋρθρο 4 του Ν.3886/2010 όπως 

άχει τροποποιηθεή και ισχύει, στο Κεφ. Vτου Ν.2690/1999 (ΥΕΚ Α’ 45), και τις 

διατΫξεις του Ν.4412/16. 

7.5. Διοικητικάς προσφυγάς που υποβΫλλονται για οποιουσδέποτε Ϋλλους εκτός 

από τους λόγους που αναφάρονται στα ανωτάρω νομοθετέματα δεν 

γήνονται δεκτάς, ούτε εξετΫζονται. 

7.6. Οι προσφεύγοντες λαμβΫνουν γνώση της σχετικές απόφασης με δικέ τους 

φροντήδα . 

 

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Προσφερόμενη τιμέ – Νόμισμα 

 

8.1. Σο τήμημα της προσφορΫς κΫθε υποψέφιου προμηθευτέ θα δοθεή  σύμφωνα 

με τις οδηγήες του Παραρτέματος Α για την προμέθεια των ειδών σύμφωνα 

με τις τεχνικάς προδιαγραφάς και τις ποσότητες του Παραρτέματος Β’. Η 

αναγραφέ της τιμές σε Ευρώ (€) μπορεή να γήνεται μάχρι δύο δεκαδικΫ 

ψηφήα. την τιμέ θα περιλαμβΫνονται οι τυχόν υπάρ τρήτων κρατέσεις, ως και 

κΫθε Ϋλλη επιβΫρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Υ.Π.Α. για την 

παρεχόμενη υπηρεσήα έ και προϊόν στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλάπονται από την παρούσα διακέρυξη. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα 

εήδη, στην ειδικέ ηλεκτρονικέ φόρμα της οικονομικές προσφορΫς του 

συστέματος, οι συμμετάχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμέ προσφορΫς την 

τιμέ ανΫ εήδος που προσφάρουν άως και δύο δεκαδικΫ  (2) δεκαδικΫ ψηφήα 
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(αριθμοή) . Δεν γήνονται δεκτάς προσφοράς μόνο για μάρος της προμέθειας. 

την τιμέ θα περιλαμβΫνονται οι τυχόν υπάρ τρήτων κρατέσεις, ως και κΫθε 

Ϋλλη επιβΫρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Υ.Π.Α. για την παρεχόμενη 

υπηρεσήα στον τόπο και με τον τρόπο που προβλάπονται από την παρούσα 

διακέρυξη. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π..Ε. Η τιμέ που θα δήδεται στο 

σύστημα ανΫ ομΫδα πράπει να εήναι ήση με την αξήα που δήνεται ανΫ ομΫδα 

πρό ΥΠΑ με τα άντυπα οικονομικών προσφορών. 

8.2. ΠροσφορΫ που περιάχει τιμέ για εγχώριο έ/και μη προϊόν έ/και υπηρεσήα σε 

συνΫλλαγμα έ με ρέτρα συναλλΫγματος απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη.  

8.3. ΠροσφορΫ που θάτει όρο αναπροσαρμογές απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη.  

8.4. Τπηρεσήα έ προϊόν το οποήο αξιολογέθηκε κατΫ την Σεχνικέ ΠροσφορΫ και 

δεν αναφάρεται στην Οικονομικέ ΠροσφορΫ έ αναφάρεται χωρής τιμέ, 

θεωρεήται ότι προσφάρεται με μηδενικέ αξήα. 

8.5. Εφόσον από την προσφορΫ δεν προκύπτει με σαφένεια η προσφερόμενη 

τιμέ, η προσφορΫ απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. Η Τπηρεσήα διατηρεή το 

δικαήωμα να ζητέσει από τους συμμετάχοντες στοιχεήα απαραήτητα για την 

τεκμηρήωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτάς υποχρεούται να 

παράχουν αυτΫ.  

8.6. ΕΫν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμάς εήναι υπερβολικΫ χαμηλάς θα 

εξετΫζονται λεπτομερώς οι προσφοράς πριν την άκδοση απόφασης 

κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητεήται από τον προσφάροντα άγγραφη 

αιτιολόγηση της Οικονομικές ΠροσφορΫς (π.χ. σχετικΫ με την οικονομήα της 

μεθόδου παροχές της προμέθειας/τις επιλεγεήσες τεχνικάς λύσεις /τις 

εξαιρετικΫ ευνοϊκάς συνθέκες υπό τις οποήες ο υποψέφιος θα παρΫσχει την 

υπηρεσήα / την πρωτοτυπήα της προτεινόμενης λύσης). ΕΫν και μετΫ την 

παροχέ της ανωτάρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμάς κριθούν ως 

υπερβολικΫ χαμηλάς, η  προσφορΫ θα απορρήπτεται. 

8.7. Απορρήπτονται προσφοράς επιχειρέσεων (κατασκευαστικών έ εμπορικών) 

που κατΫ παρΫβαση των Ϋρθρων 138 και 182 της Διεθνούς ύμβασης 

Εργασήας απασχολούν έ εκμεταλλεύονται ανέλικους κΫτω των 15 ετών. 

8.8. ε περήπτωση που ο υποψέφιος ΑνΫδοχος κΫνει άκπτωση, οι τιμάς που θα 

αναφάρονται στους Πήνακες Οικονομικές ΠροσφορΫς για κΫθε υπηρεσήα έ 

προϊόν θα εήναι οι τελικάς τιμάς μετΫ την άκπτωση. 

 

Άρθρο 9ο 

Κριτέρια ΑνΫθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

 

 

1. Σο κριτέριο για την κατακύρωση της προμέθειας και την τελικέ επιλογέ του 

προμηθευτέ εήναι η χαμηλότερη τιμέ για την προμέθεια ειδών τροφήμων 

προϋπολογισμάνης δαπΫνης 163.051,25 ευρώ συμπεριλαμβανομάνου 

του Υ.Π.Α. 

2. Για την επιλογέ του μειοδότη λαμβΫνονται υπόψη μόνο οι  προσφοράς που 

άχουν κριθεή τεχνικΫ αποδεκτάς και εήναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους 

της διακέρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμΫτων θα λαμβΫνεται 

υπόψη και η προηγούμενη συμβατικέ συμπεριφορΫ του προμηθευτέ. 

3. Δεν παράχεται η δυνατότητα υποβολές προσφορΫς μόνο για μάρος έ μόνο 

για κΫποια από τα ζητούμενα εήδη έ της υπηρεσήας έ του άργου. 

4. Η Επιτροπέ μετΫ το τάλος διεξαγωγές του διαγωνισμού (αποσφρΫγιση και 

αξιολόγηση), συντΫσσει το σχετικό πρακτικό με το οποήο μπορεή να προτεήνει 

σχετικΫ στο Δ.. του Κ.Κ.Π.Π. τερεΫς ΕλλΫδας. 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 23 από 133 

 

Α. Σην κατακύρωση της προμέθειας για ολόκληρη την ποσότητα έ μάρος 

αυτές άως και κατΫ ποσοστό 30%. 

Β. Σην ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού και επανΫληψέ του 

με τροποποήηση έ μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Γ.  Σην απόρριψη ενός έ περισσότερων ειδών με αιτιολογημάνη απόφασέ 

τους. 

Δ. Σην ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού και απ΄ ευθεήας 

ανΫθεση της προμέθειας του υλικού. 

Ε. Οποιαδέποτε Ϋλλη πρόταση θεωρεή απαραήτητη να διατυπωθεή στο 

πρακτικό πΫντα ομοήως με αιτιολογημάνη απόφασέ τους. 

Ζ. την περήπτωση ισότιμων έ ισοδύναμων προσφορών, ο ανΫδοχος 

επιλάγεται με κλέρωση σύμφωνα με το αρ. 90 του ν.4412/16. 

5. Η κατακύρωση αποτελάσματος του διαγωνισμού θα γήνει από το Διοικητικό  

υμβούλιο του Κ.Κ.Π..Ε. το οποήο μπορεή να αποφασήσει την κατακύρωση έ 

την επανΫληψη αυτού, εΫν κρήνει το αποτάλεσμα ασύμφορο, χωρής καμιΫ 

αξήωση έ απαήτηση του προμηθευτέ. 

6. Σο αποτάλεσμα θα ανακοινωθεή εγγρΫφως στους ανακηρυχθάντες 

προμηθευτάς. 

7. Η κατακύρωση γήνεται με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. Η ανακοήνωση 

της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γήνεται εγγρΫφως προς τον επιλεγάντα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ϋρθρο 105 του Ν.4412/16. 

8. ΜετΫ την επάλευση των άννομων αποτελεσμΫτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο Προμηθευτές στον οποήο κατακυρώθηκε έ ανατάθηκε η 

προμέθεια έ υπηρεσήα, καλεήται να προσάλθει μάσα σε εήκοσι (20) ημάρες 

από την ημερομηνήα κοινοποήησης της σχετικές κλέσης, για την υπογραφέ 

της σχετικές σύμβασης, προσκομήζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλές 

εκτάλεσης αυτές σύμφωνα με το Ϋρθρο 4 της παρούσης. 

9. ΕΫν ο Προμηθευτές στον οποήο άγινε η ανακοήνωση, δεν προσέλθε να 

υπογρΫψει την σύμβαση, κηρύσσεται άκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλήου του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργΫνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ϋρθρο 105 του Ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Κρήση αποτελεσμΫτων διαγωνισμού 

 

10.1 Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. μπορεή να αποφασήσει για : 

 Εφόσον υπΫρχουν ισότιμες έ ισοδύναμες προσφοράς τελικός 

προμηθευτές επιλάγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλέρωσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 90 του Ν.4412/2016.  

 Σην κατακύρωση της προμέθειας για ολόκληρη την ποσότητα έ μάρος 

αυτές κατΫ ποσοστό άως και 30%. 

 Ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού και επανΫληψη του 

με τροποποήηση έ μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

 Ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού και προσφυγέ στην 

διαδικασήα της διαπραγμΫτευσης, όταν συντράχει λόγος επεήγοντος που 

δεν οφεήλεται σε υπαιτιότητα της Τπηρεσήας.  

 Ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το 

Ϋρθρο 9 παρ.2 της παρούσας. 

 Οριστικέ ματαήωση των αποτελεσμΫτων του διαγωνισμού στις εξές 

περιπτώσεις:  
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 ταν ο φοράας δε χρειΫζεται πλάον την υπηρεσήα εήτε λόγω 

αλλαγών στην τεχνολογήα εήτε λόγω διακοπές έ περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποήα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεή το 

υλικό.  

 ταν συντράχουν Ϋλλοι λόγοι δημοσήου συμφάροντος που 

επιβΫλλουν την ματαήωση.  

 

Άρθρο  11ο 

ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης 

 

ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης –αποδεικτικΫ μάσα (αρ. 80 Ν.4412/16) 

 

11.1 ΜετΫ την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφάρων στον οποήο 

πρόκειται να γήνει η κατακύρωση, εντός προθεσμήας δάκα (10) ημερών από 

την κοινοποήηση της σχετικές άγγραφης ειδοποήησης σ’ αυτόν(αρ. 103 

Ν.4412/16), οφεήλει να υποβΫλει, σε σφραγισμάνο φΫκελο στο Σμέμα 

Γραμματεήας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κΫτωθι άγγραφα και δικαιολογητικΫ, 

τα οποήα αποσφραγήζονται και ελάγχονται κατΫ τη διαδικασήα που 

προβλάπεται στο Ϋρθρο 6 της παρούσας: 

11.1.1 Οι Έλληνες πολήτες: 

11.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου άκδοσης του τελευταήου 

τριμένου πριν από την κοινοποήηση της ως Ϋνω άγγραφης 

ειδοποήησης, από το οποήο να προκύπτει, ότι δεν άχουν 

καταδικαστεή με τελεσήδικη καταδικαστικέ απόφαση για τα 

αδικέματα της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/16 όπως επήσης 

δεν άχουν καταδικαστεή, για κΫποιο από τα αδικέματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την Ϋσκηση της 

επαγγελματικές τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορήζεται 

στη διακέρυξη έ για κΫποιο από τα αδικέματα της 

υπεξαήρεσης, της απΫτης, της εκβήασης, της πλαστογραφήας, 

της ψευδορκήας, της δωροδοκήας και της δόλιας χρεοκοπήας.  

11.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικές έ διοικητικές αρχές, 

άκδοσης του τελευταήου εξαμένου, πριν από την κοινοποήηση 

της ως Ϋνω άγγραφης ειδοποήησης, από το οποήο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επήσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασήα κέρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν 

τελούν σε κΫποια από τις διαδικασήες έ καταστΫσεις του εδ. β’ 

της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16. 

11.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδήδεται από αρμόδια κατΫ περήπτωση 

αρχέ, από το οποήο να προκύπτει ότι κατΫ την ημερομηνήα της 

ως Ϋνω ειδοποήησης, εήναι ενέμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφοράς κοινωνικές ασφΫλισης, τόσο 

κύριας όσο και επικουρικές και ασφαλιστικές ενημερότητας, 

(η υποχράωση αυτέ περή ασφαλιστικές ενημερότητας για την 

περήπτωση των νομικών προσώπων αφορΫ μόνο τα ήδια τα 

νομικΫ πρόσωπα και όχι τα μάλη της διοήκησης έ των εταήρων 

ατομικΫ (τΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. Ε 412/2007)) και ως προς 

τις φορολογικάς υποχρεώσεις τους.)  

11.1.1.4 ε περήπτωση εγκατΫστασές τους στην αλλοδαπέ, τα 

δικαιολογητικΫ των παραπΫνω περιπτώσεων 11.1.1.2 και 

11.1.1.3 εκδήδονται με βΫση την ισχύουσα νομοθεσήα της χώρας 
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που εήναι εγκατεστημάνοι, από την οποήα και εκδήδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

11.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικεήου Επιμελητηρήου, με το οποήο θα 

πιστοποιεήται αφενός η εγγραφέ τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επΫγγελμΫ τους, κατΫ την ημάρα διενάργειας του διαγωνισμού, 

και αφετάρου ότι εξακολουθούν να παραμάνουν εγγεγραμμάνοι 

μάχρι της επήδοσης της ως Ϋνω άγγραφης ειδοποήησης. Για 

όσους ασκούν γεωργικό έ κτηνοτροφικό επΫγγελμα, απαιτεήται 

σχετικέ βεβαήωση Ϋσκησης επαγγάλματος, από αρμόδια αρχέ 

του Δημοσήου έ του οικεήου ΟΣΑ.  

11.1.2 Οι αλλοδαποή:  

11.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έ ισοδύναμου εγγρΫφου 

αρμόδιας διοικητικές έ δικαστικές αρχές της χώρας 

εγκατΫστασές τους, άκδοσης του τελευταήου τριμένου, πριν 

από την κοινοποήηση της ως Ϋνω άγγραφης ειδοποήησης από 

το οποήο να προκύπτει ότι δεν άχουν καταδικασθεή με 

αμετΫκλητη δικαστικέ απόφαση για κΫποιο από τα αδικέματα 

της περήπτωσης της παραγρΫφου 11.1.1.1 του παρόντος 

Ϋρθρου.  

11.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατΫ περήπτωση αρμόδιας δικαστικές έ 

διοικητικές αρχές της χώρας εγκατΫστασές τους, από το 

οποήο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κΫποια από τις 

καταστΫσεις της παραγρΫφου 11.1.1.2 έ υπό Ϋλλη ανΫλογη 

κατΫσταση έ διαδικασήα και ότι πληρούνται οι προϋποθάσεις 

της παραγρΫφου 11.1.1.3 του παρόντος Ϋρθρου.  

11.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχές της χώρας εγκατΫστασές 

τους, από το οποήο να προκύπτει ότι έταν εγγεγραμμάνοι στα 

μητρώα του οικεήου Επιμελητηρήου έ σε ισοδύναμες 

επαγγελματικάς οργανώσεις, κατΫ την ημάρα διενάργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμάνουν εγγεγραμμάνοι 

μάχρι την επήδοση της ως Ϋνω άγγραφης ειδοποήησης.  

 

11.1.3 Σα νομικΫ πρόσωπα ημεδαπΫ έ αλλοδαπΫ:  

11.1.3.1 Σα παραπΫνω δικαιολογητικΫ των περιπτώσεων 11.1.1 και 

11.1.2 αντήστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτάρω νομικΫ πρόσωπα 

πράπει να προσκομήζουν για τους διαχειριστάς, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισμάνης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις Ιδιωτικάς 

Κεφαλαιουχικάς Εταιρεήες (Ι.Κ.Ε.), των ομόρρυθμων εταήρων στις 

περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για τα όλα 

μάλη του Δ.., για τις ανώνυμες εταιρεήες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου έ Ϋλλο ισοδύναμο άγγραφο αρμόδιας 

διοικητικές έ δικαστικές αρχές της χώρας εγκατΫστασης, από 

το οποήο να προκύπτει ότι τα ανωτάρω πρόσωπα δεν άχουν 

καταδικαστεή με αμετΫκλητη δικαστικέ απόφαση, για κΫποιο 

από τα αδικέματα της περήπτωσης 11.1.1.1. του παρόντος 

Ϋρθρου. 

11.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικές έ διοικητικές αρχές, 

άκδοσης του τελευταήου εξαμένου, πριν από την κοινοποήηση 

της ως Ϋνω άγγραφης ειδοποήησης της παραγρΫφου 12.1 από 

το οποήο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινέ εκκαθΫριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκΫστοτε ισχύει, έ ειδικέ εκκαθΫριση του 
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Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκΫστοτε ισχύει, έ Ϋλλες ανΫλογες 

καταστΫσεις (η τελευταήα περήπτωση για αλλοδαπΫ νομικΫ 

πρόσωπα) και, επήσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασήα άκδοσης 

απόφασης κοινές έ ειδικές εκκαθΫρισης των ανωτάρω 

νομοθετημΫτων έ υπό Ϋλλες ανΫλογες καταστΫσεις (η 

τελευταήα περήπτωση για αλλοδαπΫ νομικΫ πρόσωπα). 

11.1.3.3 Επή ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικΫ της εκκαθΫρισης της περήπτωσης 11.1.3.2, 

εκδήδονται, όσον αφορΫ στην κοινέ εκκαθΫριση από την 

αρμόδια προς τούτο Τπηρεσήα στο μητρώο της οποήας εήναι 

εγγεγραμμάνη η συμμετάχουσα στο διαγωνισμό A.E. έ , 

σύμφωνα με τις διατΫξεις των Ϋρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκΫστοτε ισχύει, και, όσον αφορΫ στην 

ειδικέ εκκαθΫριση του Ν.1892/1990, όπως εκΫστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετεήο της άδρας της ανωνύμου εταιρεήας που τελεή 

υπό ειδικέ εκκαθΫριση, εφόσον τούτο προβλάπεται.  

11.1.3.4 Επή ημεδαπών εταιρειών περιορισμάνης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθΫρισης, 

εκδήδεται από το αρμόδιο τμέμα του Πρωτοδικεήου της άδρας 

της συμμετάχουσας στον διαγωνισμό επιχεήρησης.  

11.1.4 Οι υνεταιρισμοή:  

11.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου άκδοσης του τελευταήου 

τριμένου πριν από την κοινοποήηση της ως Ϋνω άγγραφης 

ειδοποήησης, έ Ϋλλο ισοδύναμο άγγραφο αρμόδιας διοικητικές 

έ δικαστικές αρχές της χώρας εγκατΫστασης από το οποήο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του υμβουλήου δεν 

άχει καταδικασθεή με αμετΫκλητη δικαστικέ απόφαση, για κΫποιο 

από τα αδικέματα της περήπτωσης της παραγρΫφου 11.1.1.1 

του παρόντος Ϋρθρου.  

11.1.4.2 Σα δικαιολογητικΫ των περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 

περήπτωσης 11.1.2.2. εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντήστοιχα, και της περήπτωσης 11.1.3.2 του 

παρόντος Ϋρθρου.  

11.1.4.3 Βεβαήωση αρμόδιας αρχές ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεή 

νόμιμα.  

 

11.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβΫλλουν κοινέ προσφορΫ:  

11.1.5.1 Σα παραπΫνω κατΫ περήπτωση δικαιολογητικΫ για κΫθε 

ανΫδοχο που συμμετάχει στην άνωση. 

 

11.2. ε περήπτωση που εήτε την ημεδαπέ εήτε στην αλλοδαπέ δεν εκδήδεται κΫποιο 

αντήστοιχο πιστοποιητικό έ που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπΫνω 

περιπτώσεις, αυτό αντικαθήσταται από άνορκη βεβαήωση του νόμιμου 

εκπροσώπου έ στα κρΫτη μάλη όπου δεν προβλάπεται η άνορκη βεβαήωση από 

υπεύθυνη δέλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικές έ διοικητικές αρχές, 

συμβολαιογρΫφου έ αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κρΫτος 

καταγωγές έ προάλευσης, από την οποήα προκύπτει ότι: (α) δεν εκδήδεται τάτοιο 

πιστοποιητικό έ δεν καλύπτει όλες τις απαιτέσεις έ περιπτώσεις της διακέρυξης, 

και (β) ο Τποψέφιος πληροή το σχετικό νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η 

ανωτάρω άνορκη βεβαήωση έ υπεύθυνη δέλωση όπου δεν προβλάπεται άνορκη 
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βεβαήωση, υποβΫλλεται υποχρεωτικΫ με βεβαήωση έ επήσημη δέλωση από την 

αρμόδια κατΫ περήπτωση αρχέ ότι δεν εκδήδεται το αντήστοιχο από τα ανωτάρω 

πιστοποιητικΫ έ ότι δεν καλύπτουν όλες τις απαιτέσεις έ περιπτώσεις (αρ. 80 

ν.4412/16). 

11.3 ε περήπτωση μη υποβολές των αναφερόμενων πιο πΫνω δικαιολογητικών, 

η προσφορΫ απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. 

11.4. Όλα τα δικαιολογητικΫ υποβΫλλονται πρωτότυπα έ νομήμως επικυρωμάνα, 

όλα δε τα ξενόγλωσσα και νομήμως μεταφρασμάνα (όπως μπορεή να εήναι και 

από δικηγόρο). Η μη συμμόρφωση με τα παραπΫνω (πχ μη αναφορΫ, ασαφές 

έ εσφαλμάνη αναφορΫ) μπορεή να επιφάρει την ποινέ του αποκλεισμού. 

11.5. ε περήπτωση που το οικεήο κρΫτος δεν εκδήδει κΫποιο άγγραφο έ 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα έ που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπΫνω 

περιπτώσεις, αυτό μπορεή να αντικαθήσταται από άνορκη βεβαήωση του 

ενδιαφερόμενου έ (ότι) στα κρΫτη μάλη όπου δεν προβλάπεται η άνορκη 

βεβαήωση από υπεύθυνη δέλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικές έ διοικητικές 

αρχές, συμβολαιογρΫφου έ αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κρΫτος 

καταγωγές έ προάλευσης. Η ανωτάρω άνορκη βεβαήωση έ υπεύθυνη δέλωση 

όπου δεν προβλάπεται, συνυποβΫλλεται, υποχρεωτικΫ, με βεβαήωση από την 

αρμόδια αρχέ ότι δεν εκδήδεται το αντήστοιχο από τα ανωτάρω πιστοποιητικΫ έ ότι 

δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακέρυξης (αρ. 80 

ν.4412/16).Η υποχράωση αφορΫ όλες τις παραπΫνω κατηγορήες υποψηφήων. 

11.6. λα τα ως Ϋνω άγγραφα και δικαιολογητικΫ κατακύρωσης πράπει να 

υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατΫξεις του Ϋρθρου 11 της Τ.Α 

αρ. Π1/2390/16-10-2013 «Σεχνικάς λεπτομάρειες και διαδικασήες λειτουργήας του 

Εθνικού υστέματος Ηλεκτρονικών Δημοσήων υμβΫσεων (Ε..Η.ΔΗ..) (ΥΕΚ 

2677/Β΄/21-10-2013). 

11.7. Σα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φΫκελο, δικαιολογητικΫ κατακύρωσης, 

προσκομήζονται στην Αναθάτουσα αρχέ και σε άντυπη μορφέ (πρωτότυπο έ 

ακριβάς αντήγραφο) εντός τριών (3) εργασήμων ημερών από την ηλεκτρονικέ 

υποβολέ τους. 

11.8. Η ημερομηνήα, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεή ο φΫκελος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεή, με σχετικέ ηλεκτρονικέ 

ανακοήνωση της Επιτροπές Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λΫβουν 

γνώση του περιεχομάνου της αποσφρΫγισης, μάσω της διαδικτυακές πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

11.9. Η ηλεκτρονικέ αποσφρΫγιση, μάσω των αρμόδιων πιστοποιημάνων στο 

ύστημα οργΫνων της Αναθάτουσας Αρχές γήνεται κατόπιν πρόσκλησης της 

αναθάτουσας αρχές μετΫ και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε άντυπη 

μορφέ. 

11.10. Αμάσως μετΫ την ανωτάρω αποσφρΫγιση, οι συμμετάχοντες στο 

διαγωνισμό που δικαιούνται να λΫβουν γνώση των υποβληθάντων 

δικαιολογητικών, θα άχουν ηλεκτρονικέ πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

αποσφραγισθάντος ηλεκτρονικού φακάλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ΜετΫ από σχετικό άλεγχο των προσκομισθάντων δικαιολογητικών και εγγρΫφων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 103 του Ν.4412/16 και εφόσον διαπιστώνεται 

ότι πληρούνται οι διατΫξεις του παρόντος Ϋρθρου, η Επιτροπέ Διαγωνισμού 

προτεήνει την ανακέρυξη ως Αναδόχου του Τποψέφιου που άχει υποβΫλει την 

χαμηλότερη προσφορΫ, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. 

11.11. Η κατακύρωση χωρεή ηλεκτρονικΫ και η απόφαση του αρμόδιου οργΫνου 

περή ανακέρυξης του Τποψέφιου ως Αναδόχου κοινοποιεήται και εγγρΫφως στον 

εν λόγω Τποψέφιο από την Αναθάτουσα Αρχέ και αφού η Επιτροπέ 

Διαγωνισμού καταθάσει το τελικό πρακτικό, ως ορήζεται ανωτάρω, καθώς και 
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τυχόν κΫθε Ϋλλο στοιχεήο του Διαγωνισμού (οικονομικάς προσφοράς, 

δικαιολογητικΫ, επιστολάς κλπ). 

11.12. Η μη άγκαιρη και προσέκουσα ηλεκτρονικέ υποβολέ έ/και άντυπη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος Ϋρθρου συνιστΫ λόγο 

αποκλεισμού από το Διαγωνισμό. Αν κανάνας από τους Τποψηφήους δεν 

υποβΫλλει ηλεκτρονικΫ έ/και δεν προσκομήσει, σύμφωνα με τα ανωτάρω, άνα έ 

περισσότερα από τα απαιτούμενα άγγραφα και δικαιολογητικΫ του παρόντος 

Ϋρθρου, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 

11.13. ε περήπτωση που ο Τποψέφιος υποβΫλει ψευδεής έ ανακριβεής κατΫ 

περήπτωση υπεύθυνες δέλωσης έ του ΕΕΕ του αρ. 2 της παρούσης (βΫσει των 

αρ. 53 (εδ. ιβ), 73-75 & 79 του ν.4412/16) έ ο υπόχρεος προς τούτο Τποψέφιος 

δεν προσκομήσει εγκαήρως και προσηκόντως κατΫ το στΫδιο της κατακύρωσης 

άνα έ περισσότερα από τα άγγραφα και δικαιολογητικΫ του Ϋρθρου 11 της 

παρούσης (αρ. 80 του ν.4412/16), καταπήπτει υπάρ του Δημοσήου η εγγύηση 

συμμετοχές του στο Διαγωνισμό. 

Η μη άγκαιρη και προσέκουσα υποβολέ των δικαιολογητικών του Ϋρθρου 11 

της παρούσας διακέρυξης συνιστΫ λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον 

διαγωνισμό. 

Σα ως Ϋνω δικαιολογητικΫ θα τοποθετούνται με τη σειρΫ που ζητούνται στο 

Ϋρθρο 11 της παρούσας διακέρυξης σε καλΫ σφραγισμάνο φΫκελο και θα εήναι 

αριθμημάνα. τον εν λόγω φΫκελο θα αναγρΫφονται ευκρινώς : 

 Η άνδειξη «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ της εταιρεήας 

με τη διακριτικέ επωνυμήα “ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ”». 

 Η άνδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΥΡΑΓΙΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ». 

 Ο πλέρης τήτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ». 

 Ο ΑΡΙΘΜΟ και ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. 

 Σα στοιχεήα του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομάνων 

Σαχυδρομικές Διεύθυνσης, Σαχυδρομικού Κώδικα, Σηλεφώνων 

Επικοινωνήας και Fax). ημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεήα θα 

αποτελούν τα στοιχεήα επικοινωνήας  με τον διαγωνιζόμενο 

 

Άρθρο 12ο 

Ανακοήνωση  κατακύρωσης 

 

12.1 Η κατακύρωση γήνεται με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. Η ανακοήνωση 

της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γήνεται εγγρΫφως προς τον 

επιλεγάντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ϋρθρο 105 του Ν.4412/16. 

12.2 ΜετΫ την επάλευση των άννομων αποτελεσμΫτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο Προμηθευτές στον οποήο κατακυρώθηκε έ ανατάθηκε η 

υπηρεσήα, καλεήται να προσάλθει μάσα σε εήκοσι (20) ημάρες από την 

ημερομηνήα κοινοποήησης της σχετικές κλέσης, για την υπογραφέ της 

σχετικές σύμβασης, προσκομήζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλές 

εκτάλεσης αυτές σύμφωνα με το Ϋρθρα 4 της παρούσης. 

12.3 ΕΫν ο Προμηθευτές στον οποήο άγινε η ανακοήνωση, δεν προσάλθει να 

υπογρΫψει την σύμβαση, κηρύσσεται άκπτωτος με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλήου του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργΫνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ϋρθρο 105 του 

Ν.4412/16. 
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12.4 Σο κεήμενο της σύμβασης κατισχύει κΫθε Ϋλλου κειμάνου στο οποήο τούτο 

στηρήζεται, όπως προσφορΫ, διακέρυξη και απόφαση κατακύρωσης έ 

ανΫθεσης, εκτός κατΫδηλων σφαλμΫτων έ παραδρομών.  

12.5 ε αντικειμενικΫ δικαιολογημάνες έ/και απρόβλεπτες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνέσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μάρη, μπορεή να 

τροποποιεήται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε., 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργΫνου. 

 

Άρθρο 13ο  

ΜεταφορΫ – Παραγγελήα Ειδών 

 

1. Η παραγγελήα ειδών θα δήδεται γραπτώς αποκλειστικΫ από το Σμέμα 

Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π..Ε., τμηματικΫ και σύμφωνα με τις ανΫγκες του και 

όπως αναλυτικΫ και ειδικΫ περιγρΫφεται στο ΠαρΫρτημα Β΄ παρούσης. 

Ο προμηθευτές υποχρεούται να παραδήδει τα υλικΫ : 

- τμηματικΫ εντός δύο (2) ημερών από την ημάρα παραγγελήας στο κΫθε 

ΠαρΫρτημα του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

- ανΫλογα με τις ανΫγκες που θα παρουσιΫζονται κΫθε φορΫ στην 

άδρα έ στο παρΫρτημα, 

- μάσα στις αποθέκες του κΫθε Παραρτέματος  του Κ.Κ.Π.Π..Ε., με 

άξοδα, ευθύνη και μάριμνα του προμηθευτέ. 

2. Ο προμηθευτές οφεήλει να προσκομήσει το συμβατικό εήδος στο Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

όπως αναλυτικΫ περιγρΫφεται στο ΠαρΫρτημα Β΄ της παρούσης. 

3. Ο προμηθευτές υποχρεούται να ειδοποιεή το Κ.Κ.Π.Π..Ε., την αποθέκη 

υποδοχές των υλικών, την, κατΫ περήπτωση ανΫ ΠαρΫρτημα , Επιτροπέ 

Παραλαβές και Παρακολούθησης της οικεήας ύμβασης και κΫθε Ϋλλο 

αρμόδιο όργανο του Κ.Κ.Π.Π..Ε., για την ημερομηνήα που προτήθεται να 

παραδώσει όπως αναλυτικΫ περιγρΫφεται στο ΠαρΫρτημα Β’ της παρούσης 

4. Προσκομιζόμενα υλικΫ θα συνοδεύονται από όλα τα απαραήτητα 

παραστατικΫ στοιχεήα (Σιμολόγιο Πώλησης-Δελτήο Αποστολές, Σιμολόγιο στο 

οποήο θα αναγρΫφεται ευκρινώς το εήδος του προμηθευόμενου εήδους, η 

ποσότητα κ.λπ.). 

5. Ο προμηθευτές δεν δικαιούται να αρνηθεή την προμέθεια εήδους  με την 

δικαιολογήα άλλειψης αυτού, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορήα αυτών στην 

αγορΫ, από την οποήα άχει υποχράωση να το προμηθευτεή και να το 

παραδώσει στο Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

6. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παρΫδοσης-παροχές των υλικών μπορεή 

σε αντικειμενικΫ δικαιολογημάνες περιπτώσεις, να παρατεήνεται μάχρι το ¼ 

αυτού, ύστερα από σχετικό αήτημα του προμηθευτέ που υποβΫλλεται 

υποχρεωτικΫ πριν από τη λέξη του συμβατικού χρόνου. ε περήπτωση που ο 

συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παρΫδοσης δεν εήναι μεγαλύτερος από 

τριΫντα (30) ημερολογιακάς ημάρες μπορεή με απόφαση του Δ.. του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε, να παρατεήνεται μάχρι το ½ αυτού. ΕΫν λέξει ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης - παρΫδοσης, χωρής να υποβληθεή εγκαήρως αήτημα παρΫτασης 

έ, εΫν λέξει ο παραταθεής, κατΫ τα ανωτάρω, χρόνος, χωρής να παραδοθεή το 

υλικό, ο προμηθευτές κηρύσσεται άκπτωτος.  

7. Η παραλαβέ των υλικών γήνεται από την, κατΫ περήπτωση Παραρτέματος , 

αρμόδια Επιτροπέ του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

8. ΚατΫ τη διαδικασήα παραλαβές των υλικών καλεήται να παραστεή, εφόσον το 

επιθυμεή ο προμηθευτές και διενεργεήται ποσοτικός και ποιοτικός άλεγχος, ο 

οποήος μπορεή να γήνει με όλους έ όσους από τους παρακΫτω τρόπους 

χρειΫζεται, ανΫλογα με το προς προμέθεια υλικό έ και με οποιοδέποτε Ϋλλο 
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ενδεικνυόμενο τρόπο, κατΫ την κρήση της κατΫ περήπτωση Παραρτέματος , 

επιτροπές παραλαβές (πρωτοβΫθμιας έ δευτεροβΫθμιας), και συγκεκριμάνα: 

 

α. Με μακροσκοπικέ εξάταση.  

β. Με χημικέ έ μηχανικέ εξάταση (εργαστηριακέ εξάταση).  

γ. Με πρακτικέ δοκιμασήα  

 

9. ε περήπτωση που η, κατΫ περήπτωση Παραρτέματος, Επιτροπέ Παραλαβές 

αποφασήσει μόνο μακροσκοπικέ εξάταση, συντΫσσεται από την αυτέν 

οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβές έ απόρριψης) μετΫ τη διενάργεια του 

μακροσκοπικού ελάγχου. 

10. ταν η κατΫ περήπτωση Παραρτέματος η ,Επιτροπέ Παραλαβές αποφασήσει, 

εκτός από την μακροσκοπικέ εξάταση και Ϋλλους ελάγχους (όπως χημικέ 

εξάταση, μηχανικέ εξάταση, πρακτικέ δοκιμασήα) συντΫσσεται από την 

Επιτροπέ Παραλαβές, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελάγχου και 

δειγματοληψήας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβές έ απόρριψης) μετΫ τα 

αποτελάσματα των ελάγχων τούτων. ΕΫν, λόγω της φύσης του εήδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση άλεγχοι γήνονται από την Επιτροπέ 

Παραλαβές και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοή και λοιποή άλεγχοι για την 

σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντΫσσεται από την επιτροπέ 

χωρής να προηγηθεή σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελάγχου και 

δειγματοληψήας. 

11. ε περήπτωση που η, κατΫ περήπτωση Παραρτέματος ,Επιτροπέ Παραλαβές 

απορρήψει το υλικό, αναφάρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλήσεις που 

παρουσιΫζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεή να χρησιμοποιηθεή. Εφόσον 

κριθεή από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλήσεις του υλικού δεν επηρεΫζουν 

την καταλληλότητα του και μπορεή να χρησιμοποιηθεή, με αιτιολογημάνη 

απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. μπορεή να εγκριθεή η παραλαβέ του υλικού 

που απορρήφθηκε από την Επιτροπέ Παραλαβές, με άκπτωση επή της 

συμβατικές τιμές. Όστερα από την απόφαση αυτέ η Επιτροπέ Παραλαβές 

υποχρεούται να προβεή στην παραλαβέ του υλικού και να συντΫξει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

 

Άρθρο 14ο 

Απόρριψη συμβατικού εήδους/υπηρεσήας – ΑντικατΫσταση 

 

1. την περήπτωση κατΫ την οποήα το συμβατικό εήδος κριθεή απορριπτάο εήτε 

από την αρμόδια Επιτροπέ Παραλαβές (ανΫ ΠαρΫρτημα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε.) έ 

κατΫ την χρέση του, ο προμηθευτές υποχρεούται να το αντικαταστέσει, 

εφόσον του ζητηθεή σύμφωνα με τα όσα ορήζονται στο αρ. 213 Ν.4412/16. ε 

αντήθετη περήπτωση, όπως και στην περήπτωση που δεν χορηγέθηκε 

δικαήωμα αντικατΫστασης ο προμηθευτές κηρύσσεται άκπτωτος. 

2. την περήπτωση κατΫ την οποήα το εήδος αυτό παρουσιΫζει αποκλήσεις από 

τους όρους της σύμβασης, κρήνονται όμως από το Δ.. παραλειπτάες, ο 

προμηθευτές υποχρεούται να προβεή στην αποκατΫσταση των αποκλήσεων, 

εφόσον εήναι δυνατόν, έ στην καταβολέ ποσού που αντιστοιχεή σε άκπτωση 

επή της συμβατικές τιμές εφόσον αποφασιστεή παραλαβέ με άκπτωση. 

 

Άρθρο 15ο 

Κέρυξη αναδόχου ως άκπτωτου 
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1. Ο προμηθευτές που δεν προσάρχεται μάσα στην προθεσμήα που του 

ορήστηκε παραπΫνω στο αρ.12 παρ.12.2 για να υπογρΫψει τη σχετικέ 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικΫ άκπτωτος από την κατακύρωση έ 

ανΫθεση που άγινε στο όνομΫ του και από κΫθε δικαήωμα που απορράει από 

αυτέν, με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδήου οργΫνου. 

2. Με την ήδια διαδικασήα, ο προμηθευτές κηρύσσεται υποχρεωτικΫ άκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κΫθε δικαήωμΫ του που απορράει απ’ αυτέ, εφόσον 

δεν φόρτωσε, παράδωσε έ αντικατάστησε τα συμβατικΫ υλικΫ  μάσα στον 

συμβατικό χρόνο έ στον χρόνο παρΫτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλάπονται στην παρούσα. 

3. τον προμηθευτέ/ανΫδοχο που κηρύσσεται άκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανΫθεση έ σύμβαση, επιβΫλλονται, με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδήου οργΫνου, το οποήο υποχρεωτικΫ 

καλεή τον ενδιαφερόμενο προς παροχέ εξηγέσεων αθροιστικΫ έ διαζευκτικΫ, 

οι παρακΫτω κυρώσεις: 

3.1 ΚατΫπτωση ολικέ της εγγύησης συμμετοχές έ καλές εκτάλεσης της 

σύμβασης, κατΫ περήπτωση. 

3.2 Προμέθεια του υλικού σε βΫρος του εκπτώτου 

προμηθευτέ/αναδόχου εήτε από τους υπόλοιπους προμηθευτάς που 

εήχαν λΫβει μάρος στον διαγωνισμό έ εήχαν κληθεή για 

διαπραγμΫτευση, εήτε με διενάργεια διαγωνισμού, εήτε με 

διαπραγμΫτευση. ΚΫθε Ϋμεση έ άμμεση προκαλούμενη ζημήα του 

δημοσήου έ τυχόν διαφάρον που θα προκύψει, καταλογήζεται σε 

βΫρος του εκπτώτου προμηθευτέ/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός 

γήνεται ακόμη και στην περήπτωση που δεν πραγματοποιεήται νάα 

προμέθεια του υλικού, κατΫ τα παραπΫνω οριζόμενα. την 

περήπτωση αυτέ, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γήνεται 

με βΫση κΫθε στοιχεήο, κατΫ την κρήση του αρμοδήου οργΫνου και με 

βΫση τις αρχάς της καλές πήστης και των συναλλακτικών ηθών.  

3.3 Προσωρινός έ οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτέ/αναδόχου 

από το σύνολο των προμηθειών των φοράων που εμπήπτουν στο 

πεδήο εφαρμογές του Ν. 4412/16.  

3.4 Καταλογισμός στον προμηθευτέ/ανΫδοχο ποσού άως και 100% της 

αξήας των υλικών, για τα οποήα κηρύχθηκε άκπτωτος, όταν του 

δόθηκε το δικαήωμα να παραδώσει τα υλικΫ μάχρι την προηγούμενη 

της ημερομηνήας διενάργειας του διαγωνισμού, ανεξΫρτητα εΫν 

τελικΫ άκανε έ όχι χρέση του δικαιώματος αυτού. 

3.5 Εήσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολές που χορηγέθηκε στον 

άκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτέ/ανΫδοχο, εήτε από ποσόν 

που τυχόν δικαιούται να λΫβει, εήτε με κατΫθεση του ποσού από τον 

ήδιο, εήτε με κατΫπτωση της εγγύησης προκαταβολές. Ο 

υπολογισμός των τόκων γήνεται από την ημερομηνήα λέψης της 

προκαταβολές από τον προμηθευτέ/ανΫδοχο μάχρι την ημερομηνήα 

άκδοσης της απόφασης κέρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον 

κΫθε φορΫ ανώτατο όριο επιτοκήου για τόκο από δικαιοπραξήα, από 

την ημερομηνήα δε αυτέ και μάχρι της επιστροφές της, με το ισχύον 

κΫθε φορΫ επιτόκιο για τόκο υπερημερήας.  

3.6 ε περήπτωση που η προμέθεια υλικού σε βΫρος εκπτώτου 

αναδόχου γήνεται με τροποποήηση όρων έ τεχνικών προδιαγραφών 

της κατακύρωσης, της ανΫθεσης έ της σύμβασης, από τις οποήες 

κηρύχθηκε άκπτωτος, κατΫ περήπτωση, κατΫ τον υπολογισμό του 
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διαφάροντος σε βΫρος του, λαμβΫνεται υπόψη η διαφορΫ που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποήηση των σχετικών όρων έ τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποήα συμψηφήζεται με το προς καταλογισμό 

ποσό.  

Άρθρο 16ο 

Κυρώσεις-Ποινικάς Ρέτρες 

 

1. Ο κΫθε προμηθευτές υποχρεούται να τηρεή απαράγκλιτα τους όρους και τις 

απαιτέσεις οι οποήες αναγρΫφονται στην παρούσα διακέρυξη 

(περιλαμβανομάνων και των παραρτημΫτων της), τους όρους της 

προσφορΫς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα 

υπογραφεή μετΫ την κατακύρωση της προμέθειας ειδών. την αντήθετη 

περήπτωση, θα υπΫρχουν κυρώσεις όπως αναφάρεται σχετικΫ παρακΫτω. 

2. Η Παραλαβέ των ειδών και η παρακολούθηση της καλές εκτάλεσης των όρων 

της σύμβασης, καθώς και η σύνταξη κΫθε μένα του πρακτικού ποιοτικές και 

ποσοτικές παραλαβές, ανατήθεται στην, κατΫ περήπτωση Παραρτέματος του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε., Επιτροπέ Παρακολούθησης και Παραλαβές, που διορήζεται προς 

τούτο από το Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

3. Για κΫθε παρΫβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παρΫδοση μη 

συμβατικών προϊόντων (που δεν εήναι σύμφωνα με τις τεχνικάς 

προδιαγραφάς) επιβΫλλεται στον προμηθευτέ/ανΫδοχο ποινικέ ρέτρα, ήση 

άως και με το 100% της τελευταήας παραγγελήας και σε περήπτωση υποτροπέ 

ήση άως και με το 300% της τελευταήας παραγγελήας, ανΫλογα με την 

βαρύτητα της παρΫβασης, σύμφωνα με την ανάλεγκτη κρήση του Δ.. ε κΫθε 

περήπτωση το Δ.. μπορεή ταυτόχρονα να καταγγεήλει την σύμβαση και να 

κηρύξει άκπτωτο τον ανΫδοχο. 

4. λες οι παραπΫνω κυρώσεις επιβΫλλονται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. μετΫ 

από προηγούμενη κλέση προς απολογήα του αναδόχου και αφού άχει 

συνταχθεή για κΫθε περήπτωση πρακτικό της Επιτροπές Παραλαβές και 

Παρακολούθησης που να διαπιστώνει κατΫ τρόπο επαρκέ την παρΫβαση. 

5. Η κέρυξη κατΫ τα ανωτάρω του αναδόχου ως εκπτώτου γήνεται από το 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. αζημήως για αυτό. 

6. Για τους λόγους που αναφάρονται στο Άρθρο 15 καταπήπτουν ταυτόχρονα οι 

ποινικάς ρέτρες που προβλάπονται από την κεήμενη νομοθεσήα και την οικεήα 

σύμβαση. 

Άρθρο 17ο  

Σρόπος πληρωμές 

 

1. Η πληρωμέ του αναδόχου θα γήνεται σε διΫστημα άως και εξέντα (60) 

ημερών από την αρμόδια υπηρεσήα του Κ.Κ.Π.Π..Ε. με βΫση τα νόμιμα 

δικαιολογητικΫ. Σα παραπΫνω ισχύουν και για οποιαδέποτε Ϋλλη αξήα που 

τυχόν προκύψει από την εφαρμογέ των συμβΫσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 

Σα αναγκαήα δικαιολογητικΫ πληρωμές  για την εξόφληση των  

παραδιδόμενων ειδών: 

 

1.1  Πρακτικό Ποσοτικές και Ποιοτικές Παραλαβές καθώς και 

παρακολούθησης των όρων της ύμβασης που θα συναφθεή με τον 

Προμηθευτέ το οποήο θα συντΫσσεται από την κατΫ περήπτωση και 

ανΫ ΠαρΫρτημα αρμόδια Επιτροπέ που θα οριστεή από το Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

για την Παραλαβέ των ειδών. 
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1.2 Σιμολόγιο. το τιμολόγιο θα αναφάρονται αναλυτικΫ οι ποσότητες και οι 

χρεώσεις για κΫθε ΠαρΫρτημα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε. καθώς και το γενικό 

σύνολο. 

1.3 Βεβαήωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφοράς (ασφαλιστικέ 

ενημερότητα). 

1.4 Υορολογικέ ενημερότητα. 

1.5 ΚΫθε Ϋλλο δικαιολογητικό που τυχόν έθελε ζητηθεή από τις αρμόδιες 

υπηρεσήες που διενεργούν τον άλεγχο και την πληρωμέ. 

2. Η αμοιβέ του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατέσεις όπως 

κΫθε φορΫ αυτάς προβλάπονται από τις ισχύουσες διατΫξεις. 

 

Άρθρο 18ο 

Κρατέσεις 

 

Ο ανΫδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατέσεις: ΚρΫτηση Ενιαήας  Αρχές 

υμβΫσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ: 0,07%), Φαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.  20% επή της κρΫτησης 

του Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ΚρΫτηση ΑΕΠΠ: 0,06%, χαρτόσημο ΑΕΠΠ: 20% ΕΠΊ της κρΫτησης 

ΑΕΠΠ  καθώς και τον Αναλογούντα φόρο 20%. 

 

Άρθρο 19ο 

ΕπανΫληψη – ματαήωση του διαγωνισμού 

 

 Σο Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. διατηρεή το δικαήωμα, σε περήπτωση που η 

συμμετοχέ των ενδιαφερομάνων δεν κριθεή ικανοποιητικέ έ σε περήπτωση, που οι 

προτΫσεις τους κριθούν ασύμφορες έ βΫσει των σχετικών νόμων και διατΫξεων 

απαρΫδεκτες, να ματαιώσει τον διαγωνισμό και εν συνεχεήα εήτε να τον 

επαναλΫβει, εήτε να προβεή σε απευθεήας ανΫθεση, σύμφωνα με τα όσα 

αναφάρονται στην παρ. 10 του αρ. 6 και στα Ϋρθρα 32, 118 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 20ο 

Ισχύς της σύμβασης   

 

20.1  Η σύμβαση που θα υπογραφεή θα άχει διΫρκεια δώδεκα (12) μένες. H 

δαπΫνη για την προμέθεια ειδών τροφήμων θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1511  

του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

Άρθρο 21.  

Σροποποήηση – επάκταση – διακοπέ της σύμβασης 

 

21.1 ε περήπτωση που το Τπουργεήο Εργασήας Κοινωνικές ΑσφΫλισης & 

Κοινωνικές Αλληλεγγύης, Ϋλλος φοράας χορηγέσει εήδη στο Ίδρυμα με 

οποιοδέποτε τρόπο (δωρεΫ, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο έ 

κατΫ άνα μάρος τις ανΫγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π..Ε. και χωρής 

δικαήωμα για αποζημήωση από μάρους του αναδόχου μπορεή να μειώσει 

τις συμβατικάς ποσότητες μάχρι και του συνόλου αυτών.   

21.2 Σα παραρτέματα αποτελούν αναπόσπαστο τμέμα της Διακέρυξης και της 

οικεήας ύμβασης. 

21.3 Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεή έ τροποποιηθεή με τη σύμφωνη 

γνώμη και των δύο συμβαλλομάνων, σύμφωνα και όπως προβλάπουν οι 

διατΫξεις του ν.4412/16. 
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21.4 ε περήπτωση που καταργηθεή έ μεταφερθεή οποιαδέποτε υπηρεσήα του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε., ισχύει η υποχράωση παροχές των προϊόντων στο νάο 

περιβΫλλον. 

21.5 Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. διατηρεή το δικαήωμα να προμηθευτεή μεγαλύτερες έ 

μικρότερες ποσότητες από αυτάς που αναφάρονται στη παρούσα εντός 

του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει 

συνυπολογήζοντας τα δικαιώματα παρατΫσεων, για λόγους υπηρεσιακών 

αναγκών. 

21.6 Η υπηρεσήα άχει το δικαήωμα μονομερώς να αυξέσει στον ανΫδοχο τις 

συμβατικάς ποσότητες για την κΫλυψη τυχόν εκτΫκτων αναγκών, που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιέσει εγγρΫφως μάσα, σε 

εύλογο χρονικό διΫστημα. 

21.7 Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλάπονται από την διακέρυξη και 

δεν θα υπερβαήνουν τα όρια που τήθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, 

αλλΫ αποβλάπουν στην κΫλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών για 

την φροντήδα των περιθαλπομάνων και φιλοξενουμάνων των 

ΠαραρτημΫτων του Κάντρου, ο προμηθευτές θα υποβΫλλει 

οικονομικοτεχνικέ προσφορΫ για άγκριση, μόνο εφόσον του ζητηθεή. 

 

 

 

Άρθρο 22 

Εμπιστευτικότητα 

 

22.1 Φωρής την προηγούμενη γραπτέ συναήνεση του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ο Προμηθευτές 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικάς πληροφορήες που του δόθηκαν έ που ο ήδιος 

ανακΫλυψε κατΫ την εκτάλεση της προμέθειας, ούτε κοινοποιεή στοιχεήα, άγγραφα 

και πληροφορήες των οποήων λαμβΫνει γνώση σε σχάση με τη ύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνΫ ώστε το προσωπικό του, και κΫθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρέσει την ως Ϋνω υποχράωση. ε περήπτωση αθάτησης από τον 

ΑνΫδοχο της ως Ϋνω υποχράωσές του, η Αναθάτουσα Αρχέ δικαιούται να 

απαιτέσει την αποκατΫσταση τυχόν ζημήας της και την παύση κοινοποήησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παρΫλειψέ της στο μάλλον. 

22.2 Ο Προμηθευτές δεν δύναται να προβαήνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρής την 

προηγούμενη συναήνεση του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ούτε να συμμετάχει σε δραστηριότητες 

ασυμβήβαστες με τις υποχρεώσεις του απάναντι στο Κ.Κ.Π.Π..Ε. και δεν δεσμεύει 

το Κ.Κ.Π.Π..Ε., με κανάνα τρόπο, χωρής την προηγούμενη γραπτέ της συναήνεση. 

 22.3 Οι προαναφερόμενοι όροι περή εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανΫδοχο 

και μετΫ την ολοκλέρωση του άργου του εις το διηνεκάς. 

 

Άρθρο 23 

Λοιπάς Τποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικάς διατΫξεις.  

 

23.1 Καθ’ όλη τη διΫρκεια εκτάλεσης της ύμβασης, ο Προμηθευτές θα πράπει να 

συνεργΫζεται στενΫ με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π..Ε., υποχρεούται δε να 

λαμβΫνει υπόψη του οποιεσδέποτε παρατηρέσεις σχετικΫ με την εκτάλεση της 

σύμβασης. 

23.2 Ο Προμηθευτές υποχρεούται να παρήσταται σε υπηρεσιακάς συνεδριΫσεις 

που αφορούν την υμβατικέ Τπηρεσήα (τακτικάς και άκτακτες), παρουσιΫζοντας 

τα απαραήτητα στοιχεήα που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματικέ λέψη 

αποφΫσεων. 
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23.3 Ο Προμηθευτές θα εήναι πλέρως και αποκλειστικΫ μόνος υπεύθυνος για την 

τέρηση της ισχύουσας νομοθεσήας. 

23.4 ε περήπτωση που ο Προμηθευτές εήναι Ένωση/ Κοινοπραξήα, τα Μάλη που 

αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξήα, θα εήναι από κοινού και εις ολόκληρον 

υπεύθυνα άναντι του Κ.Κ.Π.Π..Ε. για την εκπλέρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Διακέρυξη/ΠροσφορΫ/ύμβαση υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστΫμενες μεταξύ τους 

συμφωνήες περή κατανομές των ευθυνών τους άχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικάς τους 

σχάσεις και σε καμήα περήπτωση δεν δύνανται να προβληθούν άναντι της 

Αναθάτουσας Αρχές ως λόγος απαλλαγές του ενός Μάλους από τις ευθύνες και 

τις υποχρεώσεις του Ϋλλου έ των Ϋλλων Μελών για την ολοκλέρωση του Έργου. 

23.5 ε περήπτωση που ο Προμηθευτές εήναι Ένωση/ Κοινοπραξήα και κατΫ τη 

διΫρκεια της εκτάλεσης της ύμβασης, οποιαδέποτε από τα Μάλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξήας, εξαιτήας ανικανότητας για οποιοδέποτε λόγο έ λόγω ανωτάρας βήας, 

δεν μπορεή να ανταποκριθεή στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μάλη συνεχήζουν να 

άχουν την ευθύνη ολοκλέρωσης της ύμβασης με τους ήδιους όρους. 

23.6 ε περήπτωση λύσης, πτώχευσης, έ θάσης σε καθεστώς αναγκαστικές 

διαχεήρισης έ ειδικές εκκαθΫρισης ενός εκ των μελών που απαρτήζουν τον 

ΑνΫδοχο, η ύμβαση εξακολουθεή να υφήσταται και οι απορράουσες από τη 

ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομεήναντα μάλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον 

αυτΫ εήναι σε θάση να τις εκπληρώσουν. Η κρήση για τη δυνατότητα εκπλέρωσης 

έ μη των όρων της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτικέ ευχάρεια του αρμοδήου 

οργΫνου της Αναθάτουσας Αρχές. ε αντήθετη περήπτωση, η Αναθάτουσα Αρχέ 

δύναται να καταγγεήλει τη ύμβαση. Επήσης σε περήπτωση συγχώνευσης, εξαγορΫς, 

μεταβήβασης της επιχεήρησης κλπ. κΫποιου εκ των μελών που απαρτήζουν τον ΑνΫδοχο, 

η συνάχιση έ όχι της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτικέ ευχάρεια της Αναθάτουσας 

Αρχές. ε περήπτωση λύσης έ πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελεήται 

από μήα εταιρεήα, έ θάσης της περιουσήας αυτού σε αναγκαστικέ διαχεήριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδήκαια από την ημάρα επάλευσης των ανωτάρω γεγονότων. 

ε τάτοια περήπτωση καταπήπτουν υπάρ της Αναθάτουσας Αρχές και οι Εγγυητικάς 

Επιστολάς Προκαταβολές και Καλές Εκτάλεσης που προβλάπονται στη ύμβαση. 

23.7 Ο Προμηθευτές υποχρεούται καθ’ όλη τη διΫρκεια της ύμβασης να συμμορφώνεται 

με τις υποχρεώσεις που επιβΫλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιέθηκε και ισχύει 

με τον Ν. 3414/05. 

23.8 Οι παραλέπτες της διακέρυξης υποχρεούνται μάσα σε δύο (2) εργΫσιμες 

ημάρες από την παραλαβέ της, να την ελάγξουν από την Ϋποψη πληρότητας 

σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελήδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδέποτε 

παρΫλειψη να το γνωρήσουν εγγρΫφως στο Κ.Κ.Π.Π..Ε. και να ζητέσουν άνα 

πλέρες αντήγραφο. Επήσης οι παραλέπτες της διακέρυξης εήναι υπεύθυνοι να 

προβούν στους απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πήνακάς ειδών 

(ΠαρΫρτημα Β’ της παρούσης) ανΫ παρΫρτημα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε.  για την ορθέ 

κατΫρτιση της προσφορΫς τους. ΕνστΫσεις κατΫ της νομιμότητας του 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθάντος 

αντιγρΫφου θα απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες. 

23.9 Απαγορεύεται με οποιονδέποτε τρόπο έ εκχώρηση μερικώς έ ολικώς της 

προμέθειας των ειδών.  

23.10  ΚατΫ τα λοιπΫ, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεή και η προμέθεια θα 

υλοποιηθεή σύμφωνα με τα παρακΫτω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ που επισυνΫπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μάρος αυτές. 

 

1. ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄  

2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

3. ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 36 από 133 

 

4. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

5. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ 

   

 

Άρθρο 24ο 

 

24.1 Περήληψη της παρούσας διακέρυξης άχει σταλεή για δημοσήευση: 

στις παρακΫτω εφημερήδες : 

1. « ΕΤΒΟΙΚΟ ΣΤΠΟ     » 

2.  «  ΛΑΜΙΑΚΟ ΣΤΠΟ    » 

Σα άξοδα δημοσήευσης των ανακοινώσεων των διαγωνισμών (αρχικών και 

επαναληπτικών) στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανΫδοχους των 

προμηθειών σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.3548/07 και το αρ.46 του Ν.3801/09,  

 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗ 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Α.1. Η Σεχνικέ ΠροσφορΫ θα πράπει να άχει την εξές μορφέ και περιεχόμενο: 

 

τον υποφΫκελο της τεχνικές προσφορΫς θα πράπει να υπΫρχει άγγραφο του 

προσφάροντα (κατΫ προτήμηση με το λογότυπο της εταιρεήας) με τήτλο «τεχνικέ 

προσφορΫ» στο οποήο θα υπΫρχει πήνακας προσφερόμενων ειδών καθώς και 

περιγραφέ προσφερόμενων ειδών, πληροφορήες για αυτΫ, όπως επήσης και 

κατΫλογος των συνημμάνων σχετικών δικαιολογητικών (της τεχνικές 

προσφορΫς). Η τεχνικέ προσφορΫ θα υπογρΫφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο και θα σφραγήζεται με την σφραγήδα της εταιρεήας. 

τον υποφΫκελο της τεχνικές προσφορΫς, οι προσφάροντες 

συμπεριλαμβΫνουν, επή ποινέ αποκλεισμού, τις παρακΫτω αναφερόμενες 

πληροφορήες, δηλώσεις έ πιστοποιητικΫ. 

 

1. Άδεια λειτουργήας της Επιχεήρησης, από την αρμόδια υπηρεσήα, εφόσον 

απαιτεήται να άχει από την κεήμενη νομοθεσήα, και σε περήπτωση που ο 

συμμετάχων άχει την άδρα του εκτός Νομού Αττικές και Ϋδεια λειτουργήας του 

υποκαταστέματος στο Νομό Αττικές, εφόσον υπΫρχει, σύμφωνα με τα αρ. 3 

& 4 της Κ.Τ.Α. 15523/30-08-2006 (ΥΕΚ 1187/Β’/31-8-2006). 

2. Τπεύθυνη Δέλωση, ηλεκτρονικΫ υπογεγραμμάνη, χωρής θεώρηση, της παρ. 4 

του Ϋρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκΫστοτε ισχύει, του 

προσφάροντος: 

i. ότι ο συμμετάχων δύναται να λΫβει τα αναγκαήα μάτρα απόσυρσης 

του προϊόντος από την αγορΫ, σε περήπτωση που η χρέση του 

θάτει σε κήνδυνο την υγεήα έ και τη ασφΫλεια των ασθενών, των 

χρηστών έ ενδεχομάνως Ϋλλων προσώπων, καθώς και την 

ασφΫλεια πραγμΫτων. 

ii. ότι η επιχεήρηση εήναι οικονομικΫ και χρηματοοικονομικΫ επαρκές. 

 

iii. Να δηλώνεται ότι μάχρι και την ημάρα υποβολές της προσφορΫς 

τους δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βΫση 

αμετΫκλητη ΚΤΑ (αρ. 74 του Ν.4412/16). 

iv. Να δηλώνεται ότι αναλαμβΫνεται η υποχράωση για την 

προσέκουσα και άγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της του 

Ϋρθρου 103 του Ν.4412/16, που απαιτούνται κατΫ το στΫδιο της 

κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθάσεις 

του ήδιο Ϋρθρου και του Ϋρθρου 11 της παρούσας εφόσον 

κατακυρωθεή υπάρ του η παροχέ της εν λόγω υπηρεσήας. 

                                                                                                                                                       

v. Να δηλώνεται ότι αποδάχονται πλέρως και ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της παρούσας διακέρυξης. 

vi. Να δηλώνεται ότι η προσφορΫ συντΫχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας διακέρυξης κι άχουν λΫβει πλέρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

vii. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορΫ καλύπτει το 

σύνολο της δημοπρατούμενης Προμέθειας. 

viii. Να δηλώνεται ότι παραιτεήται από κΫθε δικαήωμα 

αποζημήωσης του σχετικΫ με οποιαδέποτε απόφαση του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. για αναβολέ έ ακύρωση έ ματαήωση του παρόντος 

διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 38 από 133 

 

ix. Να δηλώνεται ότι η προσφορΫ του ισχύει για τουλΫχιστον 270 

ημάρες. 

 

ΠροσφορΫ στην οποήα δεν θα υπΫρχει η ανωτάρα Τπ. δέλωση θα 

απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. 

 

 

ε περήπτωση που τα τεχνικΫ στοιχεήα της προσφορΫς δεν εήναι δυνατόν, λόγω 

του μεγΫλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρήως φΫκελο, τότε αυτΫ 

συσκευΫζονται χωριστΫ και ακολουθούν τον κυρήως φΫκελο με την άνδειξη 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπάς ενδεήξεις του κυρήως φακάλου. 

 

- Τπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων εήναι , κατΫ περήπτωση: 

- Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. ͢   οι διαχειριστάς 

- Για τις Α.Ε. ͢   ο Πρόεδρος του Δ.. και ο Διευθύνων ύμβουλος 

- ε κΫθε Ϋλλη περήπτωση νομικού προσώπου ͢   οι νόμιμοι 

εκπρόσωποή του. 

- Για το συνεταιρισμό ͢   ο Πρόεδρός του 

- Για την άνωση προμηθευτών -  κοινοπραξήα ͢   κΫθε μάλος  

 

Α.2. Η Οικονομικέ ΠροσφορΫ θα πράπει να άχει την εξές μορφέ και 

περιεχόμενο:  

 

Σα οικονομικΫ στοιχεήα της προσφορΫς τοποθετούνται  επή ποινέ απορρήψεως, μάσα 

στον κυρήως φΫκελο και σε χωριστό σφραγισμάνο φΫκελο με την άνδειξη «Οικονομικέ 

προσφορΫ».   

 

 

 

Όπου αναφάρεται ως κριτέριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμέ, νοεήται ότι εήναι 

η χαμηλότερη τιμέ στο σύνολο των ποσοτέτων ανΫ ομΫδα εήδους μήας έ 

περισσότερων  έ για το σύνολο του διαγωνισμού έ για κΫθε ΠαρΫρτημα 

χωριστΫ όπως προκύπτει από τους πήνακες που αφορούν κΫθε ΠαρΫρτημα 

του Κ.Κ.Π.Π..Ε.  και οι οποήοι παρατήθενται στο ΠαρΫρτημα Β’ της 

παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικάς προδιαγραφάς και τις ποσότητες του 

Παραρτέματος Β’ και το αντήστοιχο άντυπο της οικονομικές προσφορΫς. 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΜΕ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ ΚΚΠΠΔ 

ΟΜΑΓΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 
24

% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ         720    
     

2 ΑΣΙΑΓΗΑ ΘΗΙΑ 200 
     3 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ         120    
     

4 ΒΙΗΡΑ ΘΗΙΑ         120    
     

5 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ         360    
     

6 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ         780    
     

7 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ         660    
     

8 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ         480    
     

9 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ      1.070    
     

10 
ΘΟΔΚΚΓΗ 

ΣΙΥΟΝ 
ΘΗΙΑ           60    

     

11 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ         670    
     

12 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ         110    
     

13 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ         165    
     

14 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ         520    
     

15 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ         620    
     

16 ΚΖΙΝ ΘΗΙΑ         200    
     

17 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ         880    
     

18 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ         260    
     

19 ΛΔΘΡΑΟΗΛΗ ΘΗΙΑ           60    
     

20 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ         160    
     

21 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ      4.250    
     

22 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ         500    
     

23 
ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 

ΓΔΚΗΠΡΑ 
ΘΗΙΑ         375    

     

24 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ         650    
     

25 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ         210    
     

26 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ           75    
     

27 ΠΔΙΔΟΗ ΘΗΙΑ 40 
     28 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ         290    
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29 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ         270    
     

30 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ         260    
     

31 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ      1.530    
     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜ
Η 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

1 
ΑΙΑΡΗ ΗΥΓΗΝΣΝ 

1 ΘΗΙΝ 
ΘΗΙΑ         320    

     

2 
ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ 

ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 
1000ΓΟ. 

ΘΗΙΑ           70    
     

3 
ΑΙΔΟΗ ΦΑΟΗΛΑ 

1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ           50    

     

4 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) 

ΡΔΚΑΣΗΑ           95    
     

5 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΓΘΑΕΝΕΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

6 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) 

ΡΔΚΑΣΗΑ           75    
     

7 
ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 

750ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           70    

     

8 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ      8.000    
     

9 
ΒΑΛΗΙΗΑ 

ΦΑΘ.30ΓΟ. (ΠΠΘ. 
5ΡΔΚ) 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ           60    
     

10 ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ             8    
     

11 
ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 

1000ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         170    

     

12 ΓΝΠΚΝΠ 40ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ           35    
     

13 ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ ΘΗΙΑ           -      
     

14 ΕΑΣΑΟΖ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ         950    
     

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 41 από 133 

 

15 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ         130    
     

16 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ             5    
     

17 
ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 

15 ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           30    

     

18 
ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 

50 ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           40    

     

19 
ΘΑΦΔΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ   
1000 ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ           42    
     

20 

ΘΑΦΔΠ 
ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 

ΛΡΔΘΑΦΔΦΛΔ 96 
ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ         200    
     

21 
ΘΔΡΠΑΞ ΡΥΛ 500 

ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ           30    

     

22 
ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  

ΘΗΙΑ         450    
     

23 
ΘΝΠ-ΘΝΠ 1000 

ΓΟ 
ΘΗΙΑ         100    

     

24 
ΘΟΔΚΑ 

ΓΑΙΑΘΡΝΠ 1 
ΙΗΡΟΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ           30    
     

25 
ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ 

ΚΔΡΟΗΝ 1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ         430    

     

26 
ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 

330 ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ         500    

     

27 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ 

ΘΗΙΑ         230    
     

28 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 

ΓΟ. ΛΝ 3 
ΘΗΙΑ           90    

     

29 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 

ΓΟ. ΛΝ 6 
ΘΗΙΑ         110    

     

30 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 

ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ 
500 ΓΟ. ΛΝ 6 ΡΔΚΑΣΗΑ           -      

     

31 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ         180    

     

32 
ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 

1000ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         230    

     

33 ΚΔΙΗ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ             5    
     

34 
ΚΝΠΣΝΘΑΟΓΝ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
500ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ             9    
     

35 
ΚΝΠΡΑΟΓΑ 

500ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           20    
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36 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ           55    
     

37 
ΚΞΗΠΘΝΡΝΘΟΔΚΑ 

ΡΥΛ 300 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ           80    

     

38 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
0,5 ΙΗΡΟΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ      1.740    
     

39 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
1,5ΙΗΡΟΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ           80    
     

40 
Μηρή Καγιά            

3 x 9gr 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

     

41 
Λιζεζηέ Άμυλο 

Αραβοζίηου 400 
gr ΡΔΚΑΣΗΑ 300 

  

  

 

42 ΜΓΗ 400 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ         220    
     

43 
ΞΑΓΥΡΝ ΒΑΛΗΙΗΑ 

2 ΙΗΡΟΑ 
ΙΗΡΟΑ           30    

     

44 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ 

ΦΔΡΔΠ 
ΘΗΙΑ           80    

     

45 ΞΔΛΛΔΠ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ           20    
     

46 
ΞΔΞΝΛΑΘΗ ΤΗΙΝ 

1000 ΓΟ. 
ΘΗΙΑ           40    

     

47 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 1000 
ΓΟ. 

ΘΗΙΑ             9    
     

48 ΞΙΗΓΝΟΗ 500 ΓΟ. ΘΗΙΑ           -      
     

49 
ΟΔΒΘΗΑ 1000 

ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         140    

     

50 
ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 

1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ             9    

     

51 
ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ 

1000 ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         200    

     

52 
ΟΕΗ ΛΣΑΘΗ 

1000 ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         650    

     

53 
ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   
ΡΔΚΑΣΗΑ         120    

     

54 ΠΝΓΑ ΘΗΙΑ             3    
     

55 
ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ 

ΘΑΦΔΠ 1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ             7    
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56 
ΠΡΔΒΗΑ ΚΔ 

ΔΟΘΟΗΡΝΙΖ 500 
ΓΟ. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 0 

     

57 
ΡΑΟΑΚΑΠ       
1000 ΓΟ 

ΘΗΙΑ             3    
     

58 ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ             2    
     

59 
ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
850 ΓΟ. ΞΔΟΗΞΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ         384    
     

60 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ   
1000  ΓΟ 

ΘΗΙΑ         220    
     

61 ΡΠΑΦ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ           55    
     

62 ΦΑΘΔΠ ΚΔΡΟΗΔΠ  ΘΗΙΑ           70    
     

63 ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ ΘΗΙΑ         130    
     

64 ΦΗΓΔΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ         100    
     

65 
ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ         200    

     

66 
ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΡΝ 250 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ         200    

     

67 
ΦΙΙΝ 

ΘΟΝΠΡΑΠ ΘΗΙΝ 
ΘΗΙΑ           60    

     

68 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ           15    
     

70 
ΣΙΝΞΗΡΔΠ 

1000ΓΟ 
ΘΗΙΑ         170    

     

71 
ΣΚΝΠ ΡΝΚΑΡΑΠ 

ΔΙΑΦΟΑΠ 
ΠΚΞΘΛΥΠΖΠ 

ΡΥΛ 500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 

  

 

 

 

72 
ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΑΡΝΚΗΘΝΗ 250ML 
ΞΔΟ. (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) 

ΡΔΚΑΣΗΑ         200    
     

73 

ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ ΔΛΝΠ 

ΙΗΡΟΝ 
(ΓΗΑΦΝΟΝΗ) 

ΙΗΡΟΑ         290    
     

74 
ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΔΠ 

ΡΝΚΑΡΔΠ 
(ΘΝΛΘΑΠΔ) ΡΥΛ 

400ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 
 

 

 

 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 
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ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

  

 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 

ΑΛΘΝΡΟΝ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 
     

2 
ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 

ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 1% 
με 2%ΙΗΞ 

ΙΗΡΟΑ 9900 
     

3 
ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡ 

ΣΥΟΗΠ ΙΑΘΡΝΕΖ 
ΙΗΡΟΑ 60 

     

4 ΓΗΑΝΟΡΗ 
ΑΓΔΙΑΓΑΠ 2%-10% 
ΙΗΞ. (200-240ΓΟ) ΡΔΚΑΣΗΑ 

3500 

 

 

 

 

 

5 
ΓΗΑΝΟΡΗ 

ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ 2%-
10% ΙΗΞ. (1 ΘΗΙΝ) 

ΘΗΙΑ 1030 
     

6 
ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ 
ΡΟΗΚΚΔΛΝ 

ΘΗΙΑ 30 
     

7 ΚΞΔΦΘΝΛ ΘΗΙΑ 35 
     

8 ΚΕΖΘΟΑ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 
     

9 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 165 

 
    

10 ΡΟΗ ΦΔΡΑ  ΘΗΙΑ 1400 
     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 390 
     

2 ΚΞΑΚΗΑ ΘΗΙΑ 120 
     

3 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 20 
     

4 ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 410 
     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΑΡΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΙΔΝΠ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 400 
     

2 
ΓΑΟΗΓΔΠ 

ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ 
ΘΗΙΑ 20 

     

3 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 240 
     

4 ΞΔΟΘΑ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 420 
     

5 ΣΡΑΞΝΓΗ ΘΗΙΑ 20 
     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΡΣΟΠΟΙΗΜΑΣΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΘΝΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 15 

     

2 ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 40 
     

3 ΠΞΑΛΑΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 16 
     

4 
ΞΑΡΑΡΝΞΗΡΑ 

ΑΡΝΚΗΘΖ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

5 ΞΗΡΠΑ 650ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 
     

6 
ΡΟΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

7 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 51 
     

8 
ΣΝΟΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 

         

         

         
    

     
    

     
    

     
ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 

ΝΜΡΖΡΑ 1%      5 
ΙΗΡΟΥΛ 

ΡΔΚΑΣΗΑ 150 
     

2 
ΖΙΗΔΙΑΗΝ           5 

ΙΗΡΟΥΛ  
ΡΔΚΑΣΗΑ 40 

     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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     ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 
ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΑΟΛΗ (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΚΔΟΖ) 
ΘΗΙΑ 90 

     

2 ΔΛΡΔΟΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 3 
     

3 
ΘΝΡΝΞΝΙΝ 

ΚΞΝΡΗ 
ΘΗΙΑ 1850 

     

4 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΝΙΝΘΙΖΟΝ ΘΗΙΑ 30 

     
5 

ΙΝΘΑΛΗΘΝ 
ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ 

ΘΗΙΑ 0 
     

6 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ  

ΘΗΚΑΠ 15% ΙΗΞΑΟΑ 
ΘΗΙΑ 1600 

     

7 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΞΝΛΡΗΘΗ 
ΣΥΟΗΠ ΘΝΘΘΑΙΝ 

ΘΗΙΑ 340 
     

8 ΚΝΠΣΑΟΗ ΠΞΑΙΑ 
ΣΥΟΗΠ ΘΝΘΘΑΙΝ 

ΘΗΙΑ 250 
     

9 ΠΛΗΡΠΔΙ ΣΝΗΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 30 
     

10 ΠΘΥΡΑΟΗΔΠ ΘΗΙΑ 3 
     

11 ΣΝΗΟΗΛΖ ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 120 
     

12 
ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 

ΘΝΘΘΑΙΝ 
ΘΗΙΑ 640 

 

    

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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ΟΜΑΓΑ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΡΝΠ ΡΞΝ 70% ΘΗΙΑ 6.950 
     

2 ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ ΘΗΙΑ 16 
     

3 
ΓΙΘΑ ΡΙΗΣΡΑ ΘΗΙΑ 15 

     
4 

ΘΝΙΝΟΗΑ-
ΒΝΡΖΚΑΡΑ 

ΘΗΙΑ 120 
     

5 ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ ΘΗΙΑ 8 
     

6 ΙΑΓΑΛΑ  ΡΔΚΑΣΗΑ 18 
     

7 ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ ΘΗΙΑ 8 
     

8 ΡΠΝΟΔΘΗ 650ΓΟ 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     
9 ΡΠΝΟΔΘΗ ΑΡΝΚΗΘΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 
 

ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 
ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

1 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΝΙΝΘΙΖΟΝ ΘΗΙΑ 30 

     
2 ΙΝΘΑΛΗΘΝ 

ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ ΘΗΙΑ 0 
     

3 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ 

ΘΗΚΑΠ 15% 
ΙΗΞΑΟΑ ΘΗΙΑ 30 

     

4 
ΚΝΠΣΑΟΗ 

ΞΝΛΡΗΘΗ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ 

ΘΗΙΑ 40 
 

    
5 ΠΛΗΡΠΔΙ 

ΣΝΗΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 30 
     

6 ΣΝΗΟΗΛΖ 
ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 40 
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7 ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 

ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 40 
     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

  

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΑΜΔΑ 
ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

ΟΜΑΓΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 320 
     2 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 
     3 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ 210 
     4 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ 380 
     5 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ 300 
     6 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ 160 
     7 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ 400 
     8 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ 190 
     9 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ 30 
     10 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 90 
     11 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 250 
     12 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ 270 
     13 ΚΖΙΝ ΘΗΙΑ 200 
     14 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ 480 
     15 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ 140 
     16 ΛΔΘΡΑΟΗΛΗ ΘΗΙΑ 60 
     17 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ 60 
     18 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ 1950 
     19 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ 280 
     

20 ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 
ΓΔΚΗΠΡΑ ΘΗΙΑ 150 

     21 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ 250 
     22 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ 60 
     23 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 40 
     24 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ 190 
     25 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ 60 
     26 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 630 
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ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΙΑΡΗ ΗΥΓΗΝΣΝ 1 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 120 

     

2 

ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ 
ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 

1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 0 
     

3 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 65 

     
2 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ (ΓΘΑΕΝΕΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 20 
     

4 

ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ 

(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 45 
     

5 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 
750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     
6 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 2000 

     

7 ΒΑΛΗΙΗΑ ΦΑΘ.30ΓΟ. 
(ΠΠΘ. 5ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 50 

     
8 ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 3 

     
9 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 

1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 110 
     

10 ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ ΘΗΙΑ 0 
     11 ΕΑΣΑΟΖ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 350 
     

12 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 
     13 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 0 
     

14 
ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 15 

ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 
     

15 ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 50 
ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 0 

     

16 

ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ     
1000 ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ 2 
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17 

ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 
ΛΡΔΘΑΦΔΦΛΔ 96 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 200 

     

18 

ΘΔΡΠΑΞ ΡΥΛ     500 
ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 30 

     
19 ΘΝΚΞΝΠΡΑ 

ΟΝΓΑΘΗΛΝ  ΘΗΙΑ 200 
     

20 

ΘΟΔΚΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ         
1 ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 30 

     
21 ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ ΚΔΡΟΗΝ 

1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 130 
     

22 
ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 

330 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 150 
     

23 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 30 

     

24 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 ΓΟ. 

ΛΝ 3 ΘΗΙΑ 40 
     

25 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ ΝΙΗΘΖΠ 
ΑΙΔΠΖΠ 500 ΓΟ. ΛΝ 

6 ΡΔΚΑΣΗΑ 0 
     

26 

ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ ΦΡΗΘΖ 
ΡΥΛ    1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 60 

     
27 ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 

1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 30 
     

28 ΚΝΠΡΑΟΓΑ 500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 
     

29 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ (ΠΠΘ. 
3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 25 

     

30 

ΚΞΗΠΘΝΡΝΘΟΔΚΑ 
ΡΥΛ 300 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 80 

     

31 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 0,5 
ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 

1740 

     

32 

ΜΓΗ 400 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 120 

     
33 

ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ ΦΔΡΔΠ ΘΗΙΑ 55 
     

34 ΞΔΛΛΔΠ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 20 
     

35 ΞΔΞΝΛΑΘΗ 
ΕΚΑΟΗΘΑ ΘΗΙΑ 40 

     

36 

ΞΗΞΔΟΗ ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 4 

     37 ΞΙΗΓΝΟΗ 500 ΓΟ. ΘΗΙΑ 0 
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38 ΟΔΒΘΗΑ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 

     

39 ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 4 

     

40 

ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 200 

     
41 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 40 
     

42 

ΠΡΔΒΗΑ ΚΔ 
ΔΟΘΟΗΡΝΙΖ 500 

ΓΟ. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 0 
     

43 
ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ 2 

     

44 

ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
850 ΓΟ. ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 124 

     

45 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ 1000  
ΓΟ ΘΗΙΑ 80 

     
46 ΡΠΑΦ  1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5 

     
47 

ΦΑΘΔΠ ΚΔΡΟΗΔΠ  ΘΗΙΑ 20 
     

48 ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ ΘΗΙΑ 20 
     49 ΦΗΓΔΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 
     

50 

ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 
     

51 ΦΙΙΝ ΘΟΝΠΡΑΠ 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 30 

     
52 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 5 

     
53 

ΣΙΝΞΗΡΔΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 0 
     

54 

ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΑΡΝΚΗΘΝΗ 250ML 
ΞΔΟ. (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΡΔΚΑΣΗΑ 200 

     

55 ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 

ΠΚΞ/ΛΝΗ ΔΛΝΠ 
ΙΗΡΟΝ (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΙΗΡΟΑ 290 

     

56 

ΣΚΝΠ ΡΝΚΑΡΑΠ 
ΔΙΑΦΟΑΠ 

ΠΚΞΘΛΥΠΖΠ ΡΥΛ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 

     

57 

ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΔΠ 
ΡΝΚΑΡΔΠ 

(ΘΝΛΘΑΠΔ) ΡΥΛ 
400ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 
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ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 * Ζ ενδεικηική ηιμή ηου καθέ ζυμπεριλαμβάνει ηον ειδικό θόρο καθέ 2,35 ανά κιλό. 
  

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΘΝΡΟΝ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 

     

2 
ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 

ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 1% 
με 2%ΙΗΞ ΙΗΡΟΑ 4100 

     

3 
ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡ 

ΣΥΟΗΠ ΙΑΘΡΝΕΖ ΙΗΡΟΑ 60 
     

4 

ΓΗΑΝΟΡΗ 

ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ     2%-
10% ΙΗΞ.           (1 

ΘΗΙΝ) ΘΗΙΑ 1030 
     

5 ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ 
ΡΟΗΚΚΔΛΝ ΘΗΙΑ 30 

     6 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 85 
     7 ΡΟΗ ΦΔΡΑ  ΘΗΙΑ 650 
     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 140 
     2 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 20 
     

3 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 160 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 
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ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

 

 
 

   ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΖΙΗΔΙΑΗΝ              
5 ΙΗΡΟΥΛ  

ΡΔΚΑΣΗΑ 15 
  

 

  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΑΡΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΟΗΓΔΠ 
ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ ΘΗΙΑ 20 

     2 ΞΔΟΘΑ ΘΗΙΑ 420 
     3 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 60 
     

4 
ΣΡΑΞΝΓΗ ΘΗΙΑ 20 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΡΣΟΠΟΙΗΜΑΣΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΘΝΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 15 

     

2 ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 40 
     

3 ΠΞΑΛΑΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 10 
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4 
ΞΑΡΑΡΝΞΗΡΑ 

ΑΡΝΚΗΘΖ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

5 ΞΗΡΠΑ 650ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 
     

6 
ΡΟΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

7 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 45 
     

8 
ΣΝΟΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     

    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΑΟΡΝΠ ΡΞΝ 70% ΘΗΙΑ 3.300 

     2 ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ ΘΗΙΑ 6 
     3 ΓΙΘΑ ΡΙΗΣΡΑ ΘΗΙΑ 15 
     

4 ΘΝΙΝΟΗΑ-
ΒΝΡΖΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 50 

     5 ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ ΘΗΙΑ 3 
     6 ΙΑΓΑΛΑ  ΡΔΚΑΣΗΑ 8 
     7 ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ ΘΗΙΑ 3 
     

8 ΡΠΝΟΔΘΗ 650γρ 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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ΟΜΑΓΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 400 
     2 ΑΣΙΑΓΗΑ ΘΗΙΑ 200 
     3 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 70 
     4 ΒΙΗΡΑ ΘΗΙΑ 120 
     5 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ 150 
     6 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ 400 
     7 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ 360 
     8 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ 320 
     9 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ 670 
     

10 
ΘΟΔΚΚΓΗ 

ΣΙΥΟΝ ΘΗΙΑ 60 
     11 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ 480 
     12 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ 80 
     13 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 75 
     14 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 270 
     15 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ 350 
     16 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ 400 
     17 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ 120 
     18 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ 100 
     19 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ 2300 
     20 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ 220 
     

21 ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 
ΓΔΚΗΠΡΑ ΘΗΙΑ 225 

     
22 

ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ 400 
     23 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ 150 
     24 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 35 
     25 ΠΔΙΔΟΗ ΘΗΙΑ 40 
     26 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ 100 
     27 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 270 
     28 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ 200 
     29 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 900 
     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
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     ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΙΑΡΗ ΗΥΓΗΝΣΝ 
1 ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 200 

 

  

  

2 
ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ 

ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 70 

 

  

  

3 ΑΙΔΟΗ ΦΑΟΗΛΑ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 50  

  

  

4 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 30  

 

   

5 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 30 

 

 

   

6 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 6000  
  

  

7 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 
750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

     

8 
ΒΑΛΗΙΗΑ 

ΦΑΘ.30ΓΟ. (ΠΠΘ. 
5ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 10 

 

  

  

9 ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 5  
 

   

10 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60  

  

  

11 ΓΝΠΚΝΠ 40ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 35  
  

  

12 
ΕΑΣΑΟΖ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 600  

  
  

13 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 70  
  

  

14 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5  
  

  

15 ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 
50 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 40 

     

16 
ΘΑΦΔΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ       
1000 ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ 

40 
 

  

  

17 ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  ΘΗΙΑ 250  

  

  

18 ΘΝΠ-ΘΝΠ 1000 
ΓΟ ΘΗΙΑ 100 

 

  

  

19 ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ 
ΚΔΡΟΗΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 300 

 

  

  

20 ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 
330 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 350 
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21 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 200 

 

  

  

22 ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 
ΓΟ. ΛΝ 3 ΘΗΙΑ 50  

  

  

23 ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 
ΓΟ. ΛΝ 6 ΘΗΙΑ 110  

  

  

24 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 120 
 

  

  

25 
ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ ΘΗΙΑ 200  

  
  

26 ΚΔΙΗ  ΘΗΙΑ 5  
  

  

27 
ΚΝΠΣΝΘΑΟΓΝ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 9 

 

  

  

28 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

 

 

   

29 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
1,5ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 80 

 

  

  

30 
Λιζεζηέ Άμυλο 
Αραβοζίηου 400 

gr ΡΔΚΑΣΗΑ 300 
 

  

  

31 
Μηρή Καγιά            

3 x 9gr 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

 

  

  

32 ΜΓΗ 400 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

 

  

  

33 
ΞΑΓΥΡΝ ΒΑΛΗΙΗΑ 

2 ΙΗΡΟΑ ΙΗΡΟΑ 30 
 

  

  

34 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ ΦΔΡΔΠ ΘΗΙΑ 25 

     
35 

ΞΗΞΔΟΗ 
ΡΟΗΚΚΔΛΝ  ΘΗΙΑ 5  

  
  

36 
ΟΔΒΘΗΑ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 100  

  

  

37 ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 

1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5  

  

  

38 ΟΕΗ ΛΣΑΘΗ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 650 

 

  

  

39 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  
ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 80  

  

  

40 
ΠΝΓΑ ΘΗΙΑ 3  

 

   

41 ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ 
ΘΑΦΔΠ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 7  

  

  

42 
ΡΑΟΑΚΑΠ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 3  
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42 ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 

850 ΓΟ. ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 260  

  

  

44 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ     
1000  ΓΟ ΘΗΙΑ 140 

 

  

  

45 ΡΠΑΦ  1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 50 
     46 ΦΑΘΔΠ ΚΔΡΟΗΔΠ  ΘΗΙΑ 50  

  
  

47 
ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ ΘΗΙΑ 110  

  
  

48 ΦΟΓΑΛΗΔΠ 
ΠΗΡΝ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 200  

  

  

49 ΦΙΙΝ 
ΘΟΝΠΡΑΠ ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 30  

  

  

50 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 10  
  

  

51 ΣΙΝΞΗΡΔΠ 
1000ΓΟ ΘΗΙΑ 170  

  

  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% 

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 * Ζ ενδεικηική ηιμή ηου καθέ ζυμπεριλαμβάνει ηον ειδικό θόρο καθέ 2,35 ανά 
κιλό.   

    
     

    
     

    

 
 
 
 
 
 
 

    ΟΜΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 
ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 
1% με 2%ΙΗΞ ΙΗΡΟΑ         5.800    

     

2 

ΓΗΑΝΟΡΗ 
ΑΓΔΙΑΓΑΠ 2%-
10% ΙΗΞ. (200-

240ΓΟ) ΡΔΚΑΣΗΑ         3.500    
     

3 ΚΞΔΦΘΝΛ 
ΘΗΙΑ 35 

     
4 

ΚΕΖΘΟΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 

     
5 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ 

ΘΗΙΑ 80 
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6 
ΡΟΗ ΦΔΡΑ   ΘΗΙΑ 750 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
   

          

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 250 
     2 ΚΞΑΚΗΑ ΘΗΙΑ 120 
     

3 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 250 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΑΡΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΙΔΝΠ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 400  
   

 
2 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 180  

   
 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     
   

 
 

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΡΣΟΠΟΙΗΜΑΣΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 
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1 ΠΞΑΛΑΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 6 
     

2 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 6 
     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 

ΝΜΡΖΡΑ 1%        
5 ΙΗΡΟΥΛ 

ΡΔΚΑΣΗΑ 150 
     

2 
ΖΙΗΔΙΑΗΝ             
5 ΙΗΡΟΥΛ  

ΡΔΚΑΣΗΑ 25 
     

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΛΗ (ΓΗΑΦΝΟΑ 
ΚΔΟΖ) ΘΗΙΑ 50 

     
2 

ΔΛΡΔΟΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 3 
     

3 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΚΞΝΡΗ ΘΗΙΑ 1150 

     

4 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ  

ΘΗΚΑΠ 15% 
ΙΗΞΑΟΑ ΘΗΙΑ 1120 

     

5 

ΚΝΠΣΑΟΗ 
ΞΝΛΡΗΘΗ ΣΥΟΗΠ 

ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 300 
 

    
6 

ΠΘΥΡΑΟΗΔΠ ΘΗΙΑ 3 
     

7 ΣΝΗΟΗΛΖ 
ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 30 
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8 ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 350 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΡΝΠ ΡΞΝ 
70% ΘΗΙΑ 3.650 

     2 ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ ΘΗΙΑ 10 
     

3 ΘΝΙΝΟΗΑ-
ΒΝΡΖΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 70 

     4 ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ ΘΗΙΑ 5 
     5 ΙΑΓΑΛΑ  ΡΔΚΑΣΗΑ 10 
     6 ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ ΘΗΙΑ 5 
     

7 ΡΠΝΟΔΘΗ 
ΑΡΝΚΗΘΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

     ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 

 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 

  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΥΕΡΨΝ 

 

 Για όλα τα εήδη με κριτέριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμέ , ισχύουν τα 

κΫτωθι: 

1. Εφόσον από την προσφορΫ δεν προκύπτει με σαφένεια η προσφερόμενη τιμέ, η 

προσφορΫ απορρήπτεται με απόφαση του αρμοδήου για τη διοήκηση του φοράα 

οργΫνου.  

2. Ο προσφάρων υποχρεούται με την προσφορΫ του να δηλώσει το ποσοστό ΥΠΑ 

επή τοις % στο οποήο υπΫγεται το εήδος. 

3. Προσφοράς που θάτουν όρο αναπροσαρμογές της τιμές θα απορρήπτονται ως 

απαρΫδεκτες.    
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4. Αποκλεήεται αναθεώρηση της τιμές της προσφορΫς και οποιαδέποτε οικονομικέ 

αξήωση του προμηθευτέ πάραν του αντιτήμου βΫσει της προσφορΫς του, και των 

τιμών της  κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεή. 

5. Ο Υοράας διατηρεή το δικαήωμα να ζητέσει από τους συμμετάχοντες στοιχεήα 

απαραήτητα για την τεκμηρήωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτάς 

υποχρεούνται να τα παράχουν. Η ευθύνη όμως για την ακρήβεια των 

αναφερομάνων βαρύνει αποκλειστικΫ τον ανΫδοχο. 

6. ε περήπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτάρω στοιχεήα, διακόπτεται η 

αξιολόγηση της συγκεκριμάνης προσφορΫς, η οποήα χαρακτηρήζεται πλάον ως 

απαρΫδεκτη. 

7. Οι τιμάς της προσφορΫς εήναι δεσμευτικάς για τον προμηθευτέ μάχρι την οριστικέ 

παραλαβέ της προμέθειας. Αποκλεήεται οποιαδέποτε αναθεώρηση των τιμών 

της προσφορΫς και οποιαδέποτε αξήωση του προμηθευτέ πάραν του αντήτιμου 

των ειδών που θα προμηθεύσει βΫσει των τιμών της προσφορΫς του μάχρι την 

οριστικέ παραλαβέ των ειδών και την αποπληρωμέ τους. 

8. Οποιαδέποτε μεταβολέ στην ισχύουσα νομοθεσήα που διάπει την παρούσα 

διακέρυξη/σύμβαση αφενός εήναι δεσμευτικέ για τον ανΫδοχο  ο οποήος και 

οφεήλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγάς Ϋμεσα αφετάρου δεν δύναται σε καμήα 

περήπτωση η μεταβολέ αυτέ να προκαλάσει οποιαδέποτε πρόσθετη οικονομικέ 

επιβΫρυνση για το Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

9. Η προσφορΫ θα κατατεθεή συμπληρώνοντας το παραπΫνω, κατΫ περήπτωση 

άντυπο οικονομικές προσφορΫς που θα υποβληθεή ηλεκτρονικΫ και ψηφιακΫ 

υπογεγραμμάνο. Επισημαήνεται η τιμέ καθαρέ αξήας ανΫ ομΫδα που θα δήνεται 

στο σύστημα θα πράπει να ισούται με την τιμέ καθαρές αξήας στο άντυπο της 

προσφορΫς . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 
 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ ΚΚΠΠΔ 
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ΟΜΑΓΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 

24
% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ         720    0,4 0,05   0,45 288,00 

2 ΑΣΙΑΓΗΑ ΘΗΙΑ 200 0,9 0,12   1,02 180,00 

3 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ         120    0,48 0,06   0,54 57,60 

4 ΒΙΗΡΑ ΘΗΙΑ         120    0,36 0,05   0,41 43,20 

5 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ         360    1,06 0,14   1,20 381,60 

6 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ         780    0,42 0,05   0,47 327,60 

7 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ         660    2,16 0,28   2,44 1425,60 

8 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ         480    1,20 0,16   1,36 576,00 

9 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ      1.070    0,93 0,12   1,05 995,10 

10 
ΘΟΔΚΚΓΗ 

ΣΙΥΟΝ 
ΘΗΙΑ           60    1,44 0,19   1,63 86,40 

11 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ         670    0,53 0,07   0,60 355,10 

12 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ         110    1,00 0,13   1,13 110,00 

13 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ         165    0,48 0,06   0,54 79,20 

14 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ         520    0,47 0,06   0,53 244,40 

15 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ         620    1,31 0,17   1,48 812,20 

16 ΚΖΙΝ ΘΗΙΑ         200    1,43 0,19   1,62 286,00 

17 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ         880    1,40 0,18   1,58 1232,00 

18 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ         260    0,83 0,11   0,94 215,80 

19 ΛΔΘΡΑΟΗΛΗ ΘΗΙΑ           60    1,80 0,23   2,03 108,00 

20 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ         160    0,84 0,11   0,95 134,40 

21 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ      4.250    0,80 0,10   0,90 3400,00 

22 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ         500    1,30 0,17   1,47 650,00 

23 
ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 

ΓΔΚΗΠΡΑ 
ΘΗΙΑ         375    1,48 0,19   1,67 555,00 

24 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ         650    0,70 0,09   0,79 455,00 

25 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ         210    1,90 0,25   2,15 399,00 

26 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ           75    1,80 0,23   2,03 135,00 

27 ΠΔΙΔΟΗ ΘΗΙΑ 40 1,00 0,13   1,13 40,00 

28 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ         290    0,60 0,08   0,68 174,00 

29 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ         270    1,55 0,20   1,75 418,50 

30 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ         260    3,30 0,43   3,73 858,00 

31 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ      1.530    1,14 0,15   1,29 1744,20 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 
18.946,60 

€ 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
16.766,90 

€ 
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
18.946,60 

€ 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜ

Η 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

1 
ΑΙΑΡΗ ΗΥΓΗΝΣΝ 

1 ΘΗΙΝ 
ΘΗΙΑ         320    0,36 0,05   0,41 115,20 

2 
ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ 

ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 
1000ΓΟ. 

ΘΗΙΑ           70    0,94 0,12   1,06 65,80 

3 
ΑΙΔΟΗ ΦΑΟΗΛΑ 

1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ           50    1,12 0,15   1,27 56,00 

4 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) 

ΡΔΚΑΣΗΑ           95    1,00   0,24 1,24 95,00 

5 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΓΘΑΕΝΕΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 20 1   0,24 1,24 20,00 

6 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) 

ΡΔΚΑΣΗΑ           75    1,00   0,24 1,24 75,00 

7 
ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 

750ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           70    3,00 0,39   3,39 210,00 

8 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ      8.000    0,4 0,05   0,45 3200,00 

9 
ΒΑΛΗΙΗΑ 

ΦΑΘ.30ΓΟ. (ΠΠΘ. 
5ΡΔΚ) 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ           60    0,26 0,03   0,29 15,60 

10 ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ             8    1,50   0,36 1,86 12,00 

11 
ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 

1000ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         170    2,80 0,36   3,16 476,00 

12 ΓΝΠΚΝΠ 40ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ           35    1 0,13   1,13 35,00 

13 ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ ΘΗΙΑ           -      3,00 0,39   3,39 0,00 

14 ΕΑΣΑΟΖ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ         950    1,30 0,17   1,47 1235,00 

15 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ         130    4,00 0,52   4,52 520,00 

16 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ             5    5,50 0,72   6,22 27,50 

17 
ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 

15 ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           30    0,50 0,07   0,57 15,00 
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18 
ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 

50 ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           40    1,70 0,22   1,92 68,00 

19 
ΘΑΦΔΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ   
1000 ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ           42    7,50 0,98   8,48 315,00 

20 

ΘΑΦΔΠ 
ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 

ΛΡΔΘΑΦΔΦΛΔ 96 
ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ         200    4,00 0,52   4,52 800,00 

21 
ΘΔΡΠΑΞ ΡΥΛ 500 

ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ           30    2,4 0,31   2,71 72,00 

22 
ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  

ΘΗΙΑ         450    1,15 0,15   1,30 517,50 

23 
ΘΝΠ-ΘΝΠ 1000 

ΓΟ 
ΘΗΙΑ         100    1,45 0,19   1,64 145,00 

24 
ΘΟΔΚΑ 

ΓΑΙΑΘΡΝΠ 1 
ΙΗΡΟΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ           30    9,00 1,17   10,17 270,00 

25 
ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ 

ΚΔΡΟΗΝ 1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ         430    1,40 0,18   1,58 602,00 

26 
ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 

330 ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ         500    0,35 0,05   0,40 175,00 

27 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ 

ΘΗΙΑ         230    1,25 0,16   1,41 287,50 

28 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 

ΓΟ. ΛΝ 3 
ΘΗΙΑ           90    1,25 0,16   1,41 112,50 

29 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 

ΓΟ. ΛΝ 6 
ΘΗΙΑ         110    1,25 0,16   1,41 137,50 

30 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ 

ΝΙΗΘΖΠ ΑΙΔΠΖΠ 
500 ΓΟ. ΛΝ 6 ΡΔΚΑΣΗΑ           -      

1,30 0,17   1,47 0,00 

31 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ         180    3,00 0,39   3,39 540,00 

32 
ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 

1000ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         230    2,40 0,31   2,71 552,00 

33 ΚΔΙΗ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ             5    6 0,78   6,78 30,00 

34 
ΚΝΠΣΝΘΑΟΓΝ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
500ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ             9    10 1,30   11,30 90,00 

35 
ΚΝΠΡΑΟΓΑ 

500ΓΟ. 
ΡΔΚΑΣΗΑ           20    1,5 0,20   1,70 30,00 

36 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ           55    0,45   0,11 0,56 24,75 

37 
ΚΞΗΠΘΝΡΝΘΟΔΚΑ 

ΡΥΛ 300 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ           80    3,00 0,39   3,39 240,00 
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38 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
0,5 ΙΗΡΟΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ      1.740    0,25 0,03   0,28 435,00 

39 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
1,5ΙΗΡΟΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ           80    0,28 0,04   0,32 22,40 

40 
Μηρή Καγιά            

3 x 9gr 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

0,80 0,10   0,90 40,00 

41 
Λιζεζηέ Άμυλο 

Αραβοζίηου 400 
gr ΡΔΚΑΣΗΑ 300 

1,00 0,13 

  1,13 

300,00 

42 ΜΓΗ 400 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ         220    0,35 0,05   0,40 77,00 

43 
ΞΑΓΥΡΝ ΒΑΛΗΙΗΑ 

2 ΙΗΡΟΑ 
ΙΗΡΟΑ           30    7,50 0,98   8,48 225,00 

44 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ 

ΦΔΡΔΠ 
ΘΗΙΑ           80    4,4 0,57   4,97 352,00 

45 ΞΔΛΛΔΠ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ           20    1,20 0,16   1,36 24,00 

46 
ΞΔΞΝΛΑΘΗ ΤΗΙΝ 

1000 ΓΟ. 
ΘΗΙΑ           40    1,20 0,16   1,36 48,00 

47 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 1000 
ΓΟ. 

ΘΗΙΑ             9    13,00 1,69   14,69 117,00 

48 ΞΙΗΓΝΟΗ 500 ΓΟ. ΘΗΙΑ           -      3,00 0,39   3,39 0,00 

49 
ΟΔΒΘΗΑ 1000 

ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         140    2,50 0,33   2,83 350,00 

50 
ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 

1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ             9    5,00 0,65   5,65 45,00 

51 
ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ 

1000 ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         200    1,70 0,22   1,92 340,00 

52 
ΟΕΗ ΛΣΑΘΗ 

1000 ΓΟ. 
ΘΗΙΑ         650    1,00 0,13   1,13 650,00 

53 
ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   
ΡΔΚΑΣΗΑ         120    0,80 0,10   0,90 96,00 

54 ΠΝΓΑ ΘΗΙΑ             3    1,80   0,43 2,23 5,40 

55 
ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ 

ΘΑΦΔΠ 1000 ΓΟ 
ΘΗΙΑ             7    16,00 2,08   18,08 112,00 

56 
ΠΡΔΒΗΑ ΚΔ 

ΔΟΘΟΗΡΝΙΖ 500 
ΓΟ. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 0 

12,00   2,88 14,88 0,00 

57 
ΡΑΟΑΚΑΠ       
1000 ΓΟ 

ΘΗΙΑ             3    5,00 0,65   5,65 15,00 

58 ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ             2    7,00 0,91   7,91 14,00 
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59 
ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
850 ΓΟ. ΞΔΟΗΞΝ 

ΡΔΚΑΣΗΑ         384    2 0,26   2,26 768,00 

60 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ   
1000  ΓΟ 

ΘΗΙΑ         220    3,30 0,43   3,73 726,00 

61 ΡΠΑΦ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ           55    4,50 0,59   5,09 247,50 

62 ΦΑΘΔΠ ΚΔΡΟΗΔΠ  ΘΗΙΑ           70    2,50 0,33   2,83 175,00 

63 ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ ΘΗΙΑ         130    2,70 0,35   3,05 351,00 

64 ΦΗΓΔΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ         100    1,00 0,13   1,13 100,00 

65 
ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ         200    1,20 0,16   1,36 240,00 

66 
ΦΟΓΑΛΗΔΠ 

ΠΗΡΝ 250 ΓΟ 
ΡΔΚΑΣΗΑ         200    1,20 0,16   1,36 240,00 

67 
ΦΙΙΝ 

ΘΟΝΠΡΑΠ ΘΗΙΝ 
ΘΗΙΑ           60    3,00 0,39   3,39 180,00 

68 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ           15    6,00 0,78   6,78 90,00 

70 
ΣΙΝΞΗΡΔΠ 

1000ΓΟ 
ΘΗΙΑ         170    4,50 0,59   5,09 765,00 

71 
ΣΚΝΠ ΡΝΚΑΡΑΠ 

ΔΙΑΦΟΑΠ 
ΠΚΞΘΛΥΠΖΠ 

ΡΥΛ 500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 

0,70 0,09 

  

0,79 

84,00 

72 
ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΑΡΝΚΗΘΝΗ 250ML 
ΞΔΟ. (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) 

ΡΔΚΑΣΗΑ         200    0,6 0,08   0,68 120,00 

73 

ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ ΔΛΝΠ 

ΙΗΡΟΝ 
(ΓΗΑΦΝΟΝΗ) 

ΙΗΡΟΑ         290    1,20 0,16   1,36 348,00 

74 
ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΔΠ 

ΡΝΚΑΡΔΠ 
(ΘΝΛΘΑΠΔ) ΡΥΛ 

400ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 1,2 

0,16 

  

1,36 

144,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 
21.239,48 

€ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: 287,87 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 
19.028,15 

€ 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 
21.527,3

5 € 
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ΟΜΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 

ΑΛΘΝΡΟΝ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 7,00 0,91   7,91 280,00 

2 
ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 

ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 1% 
με 2%ΙΗΞ 

ΙΗΡΟΑ 9900 1,80 0,23   2,03 17.820,00 

3 
ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡ 

ΣΥΟΗΠ ΙΑΘΡΝΕΖ 
ΙΗΡΟΑ 60 2,80 0,36   3,16 168,00 

4 ΓΗΑΝΟΡΗ 
ΑΓΔΙΑΓΑΠ 2%-10% 
ΙΗΞ. (200-240ΓΟ) ΡΔΚΑΣΗΑ 

3500 

1,00 

0,13 

  

1,13 

3.500,00 

5 
ΓΗΑΝΟΡΗ 

ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ 2%-
10% ΙΗΞ. (1 ΘΗΙΝ) 

ΘΗΙΑ 1030 3,50 0,46   3,96 3.605,00 

6 
ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ 
ΡΟΗΚΚΔΛΝ 

ΘΗΙΑ 30 12 1,56   13,56 360,00 

7 ΚΞΔΦΘΝΛ ΘΗΙΑ 35 9 1,17   10,17 315,00 

8 ΚΕΖΘΟΑ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 9,00 1,17   10,17 540,00 

9 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 165 
7,00 

0,91   7,91 1.155,00 

10 ΡΟΗ ΦΔΡΑ  ΘΗΙΑ 1400 11,00 1,43   12,43 15.400,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 48.751,59 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 43.143,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 48.751,59 € 

    
     

    
     

    
     

   
 
 

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 390 2,20 0,29   2,49 858,00 

2 ΚΞΑΚΗΑ ΘΗΙΑ 120 4,7 0,61   5,31 564,00 
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3 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 20 4 0,52   4,52 80,00 

4 ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 410 3,40 0,44   3,84 1.394,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 3.272,48 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 2.896,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 3.272,48 € 

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΑΡΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΙΔΝΠ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 400 7 0,91   7,91 2.800,00 

2 
ΓΑΟΗΓΔΠ 

ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ 
ΘΗΙΑ 20 11 1,43   12,43 220,00 

3 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 240 6,5 0,85   7,35 1560,00 

4 ΞΔΟΘΑ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 420 12 1,56   13,56 5040,00 

5 ΣΡΑΞΝΓΗ ΘΗΙΑ 20 12 1,56   13,56 240,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 11.141,80 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 9.860,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 11.141,80 € 

    
     

    
     

    
     

   

 
 
 

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΡΣΟΠΟΙΗΜΑΣΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΘΝΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 15 7,80 1,014   8,81 117,00 

2 ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 40 4,30 0,559   4,86 172,00 

3 ΠΞΑΛΑΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 16 4,30 0,559   4,86 68,80 

4 
ΞΑΡΑΡΝΞΗΡΑ 

ΑΡΝΚΗΘΖ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 
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5 ΞΗΡΠΑ 650ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 6,00 0,78   6,78 180,00 

6 
ΡΟΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

7 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 51 3,60 0,468   4,07 183,60 

8 
ΣΝΟΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 1.221,98 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 1.081,40 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 1.221,98 € 

         

         

         
    

     
    

     
    

     
ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 

ΝΜΡΖΡΑ 1%      5 
ΙΗΡΟΥΛ 

ΡΔΚΑΣΗΑ 150 21,00 2,73   23,73 3.150,00 

2 
ΖΙΗΔΙΑΗΝ           5 

ΙΗΡΟΥΛ  
ΡΔΚΑΣΗΑ 40 15,00 1,95   16,95 600,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 4.237,50 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 3.750,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 4.237,50 € 

    
     

    

     

    

     

    

     ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 
ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΑΟΛΗ (ΓΗΑΦΝΟΑ 

ΚΔΟΖ) 
ΘΗΙΑ 90 8,45 1,10   9,55 760,50 

2 ΔΛΡΔΟΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 3 7,80 1,01   8,81 23,40 

3 
ΘΝΡΝΞΝΙΝ 

ΚΞΝΡΗ 
ΘΗΙΑ 1850 3,50 0,46   3,96 6.475,00 
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4 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΝΙΝΘΙΖΟΝ ΘΗΙΑ 30 3,5 0,46   3,96 105,00 

5 
ΙΝΘΑΛΗΘΝ 
ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ 

ΘΗΙΑ 0 6,5 0,85   7,35 0,00 

6 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ  

ΘΗΚΑΠ 15% ΙΗΞΑΟΑ 
ΘΗΙΑ 1600 8,00 1,04   9,04 12800,00 

7 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΞΝΛΡΗΘΗ 
ΣΥΟΗΠ ΘΝΘΘΑΙΝ 

ΘΗΙΑ 340 9,00 1,17   10,17 3.060,00 

8 ΚΝΠΣΑΟΗ ΠΞΑΙΑ 
ΣΥΟΗΠ ΘΝΘΘΑΙΝ 

ΘΗΙΑ 250 9,10 1,18   10,28 2.275,00 

9 ΠΛΗΡΠΔΙ ΣΝΗΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 30 4,7 0,61   5,31 141,00 

10 ΠΘΥΡΑΟΗΔΠ ΘΗΙΑ 3 7,90 1,03   8,93 23,70 

11 ΣΝΗΟΗΛΖ ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 120 6,20 0,81   7,01 744,00 

12 
ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 

ΘΝΘΘΑΙΝ 
ΘΗΙΑ 640 

6,20 
0,81   7,01 3.968,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 34.324,43 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 30.375,60 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 34.324,43 € 

    

     

    

     
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΡΝΠ ΡΞΝ 70% ΘΗΙΑ 6.950 2,30 0,30   2,60 15985,00 

2 ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ ΘΗΙΑ 16 8,00 1,04   9,04 128,00 

3 
ΓΙΘΑ ΡΙΗΣΡΑ ΘΗΙΑ 15 7,50 0,98   8,48 112,50 

4 
ΘΝΙΝΟΗΑ-
ΒΝΡΖΚΑΡΑ 

ΘΗΙΑ 120 7,00 0,91   7,91 840,00 

5 ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ ΘΗΙΑ 8 6,50 0,85   7,35 52,00 

6 ΙΑΓΑΛΑ  ΡΔΚΑΣΗΑ 18 3,00 0,39   3,39 54,00 

7 ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ ΘΗΙΑ 8 7,00 0,91   7,91 56,00 

8 ΡΠΝΟΔΘΗ 650ΓΟ 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 3,50 0,46   3,96 70,00 

9 ΡΠΝΟΔΘΗ ΑΡΝΚΗΘΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 0,72 0,09   0,81 72,00 
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ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 19.627,54 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 17.369,50 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 19.627,54 € 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΦΘΙΧΣΙΓΑ 
 

 

ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

1 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΝΙΝΘΙΖΟΝ ΘΗΙΑ 30 3,5 0,46   3,96 105,00 

2 ΙΝΘΑΛΗΘΝ 
ΣΥΟΗΑΡΗΘΝ ΘΗΙΑ 0 6,5 0,85   7,35 0,00 

3 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ 

ΘΗΚΑΠ 15% 
ΙΗΞΑΟΑ ΘΗΙΑ 30 8 1,04   9,04 240,00 

4 
ΚΝΠΣΑΟΗ 

ΞΝΛΡΗΘΗ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ 

ΘΗΙΑ 40 

9,00 

1,17   10,17 360,00 

5 ΠΛΗΡΠΔΙ 
ΣΝΗΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 30 4,7 0,61   5,31 141,00 

6 ΣΝΗΟΗΛΖ 
ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 40 6,20 0,81   7,01 248,00 

7 ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 40 6,20 0,81   7,01 248,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 1.516,46 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 1.342,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 1.516,46 € 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΑΜΔΑ 
ΦΘΙΧΣΙΓΑ 

ΟΜΑΓΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 
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1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 320 0,40 0,05   0,45 128,00 

2 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 0,48 0,06   0,54 24,00 

3 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ 210 1,06 0,14   1,20 222,60 

4 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ 380 0,42 0,05   0,47 159,60 

5 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ 300 2,16 0,28   2,44 648,00 

6 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ 160 1,20 0,16   1,36 192,00 

7 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ 400 0,93 0,12   1,05 372,00 

8 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ 190 0,53 0,07   0,60 100,70 

9 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ 30 1,00 0,13   1,13 30,00 

10 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 90 0,48 0,06   0,54 43,20 

11 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 250 0,47 0,06   0,53 117,50 

12 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ 270 1,31 0,17   1,48 353,70 

13 ΚΖΙΝ ΘΗΙΑ 200 1,43 0,19   1,62 286,00 

14 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ 480 1,40 0,18   1,58 672,00 

15 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ 140 0,83 0,11   0,94 116,20 

16 ΛΔΘΡΑΟΗΛΗ ΘΗΙΑ 60 1,80 0,23   2,03 108,00 

17 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ 60 0,84 0,11   0,95 50,40 

18 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ 1950 0,80 0,10   0,90 1560,00 

19 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ 280 1,30 0,17   1,47 364,00 

20 ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 
ΓΔΚΗΠΡΑ ΘΗΙΑ 150 1,48 0,19   1,67 222,00 

21 ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ 250 0,70 0,09   0,79 175,00 

22 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ 60 1,90 0,25   2,15 114,00 

23 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 40 1,80 0,23   2,03 72,00 

24 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ 190 0,60 0,08   0,68 114,00 

25 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ 60 3,30 0,43   3,73 198,00 

26 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 630 1,14 0,15   1,29 718,20 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 8.092,04 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 7.161,10 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 8.092,04 € 

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΙΑΡΗ ΗΥΓΗΝΣΝ 1 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 120 0,36 0,05   0,41 43,20 

2 

ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ 
ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 

1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 0 0,94 0,12   1,06 0,00 
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3 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 65 1,00   0,24 1,24 65,00 

2 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (ΓΘΑΕΝΕΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 20 1   0,24 1,24 20,00 

4 

ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ 

(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 45 1,00   0,24 1,24 45,00 

5 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 
750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 3,00 0,39   3,39 60,00 

6 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 2000 0,40 0,05   0,45 800,00 

7 ΒΑΛΗΙΗΑ ΦΑΘ.30ΓΟ. 
(ΠΠΘ. 5ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 50 0,26 0,03   0,29 13,00 

8 ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 3 1,50   0,36 1,86 4,50 

9 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 110 2,80 0,36   3,16 308,00 

10 ΔΙΗΔΠ ΘΑΙΑΚΥΛ ΘΗΙΑ 0 3,00 0,39   3,39 0,00 

11 ΕΑΣΑΟΖ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 350 1,30 0,17   1,47 455,00 

12 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 4,00 0,52   4,52 240,00 

13 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 0 5,50 0,72   6,22 0,00 

14 

ΘΑΛΔΙΙΑ ΜΙΝ 15 
ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 0,50 0,07   0,57 15,00 

15 ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 50 
ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 0 1,70 0,22   1,92 0,00 

16 

ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ     
1000 ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ 2 

7,50 0,98   8,48 15,00 

17 

ΘΑΦΔΠ ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 
ΛΡΔΘΑΦΔΦΛΔ 96 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 200 4,00 0,52   4,52 800,00 

18 

ΘΔΡΠΑΞ ΡΥΛ     500 
ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 30 2,4 0,31   2,71 72,00 

19 ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  ΘΗΙΑ 200 1,15 0,15   1,30 230,00 

20 

ΘΟΔΚΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ         
1 ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 30 9,00 1,17   10,17 270,00 

21 ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 130 1,40 0,18   1,58 182,00 

22 

ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 
330 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 150 0,35 0,05   0,40 52,50 

23 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 30 1,25 0,16   1,41 37,50 
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24 

ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 ΓΟ. 
ΛΝ 3 ΘΗΙΑ 40 1,25 0,16   1,41 50,00 

25 
ΚΑΘΑΟΝΛΗ ΝΙΗΘΖΠ 
ΑΙΔΠΖΠ 500 ΓΟ. ΛΝ 

6 ΡΔΚΑΣΗΑ 0 1,30 0,17   1,47 0,00 

26 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ ΦΡΗΘΖ 

ΡΥΛ    1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 60 3,00 0,39   3,39 180,00 

27 ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 30 2,40 0,31   2,71 72,00 

28 ΚΝΠΡΑΟΓΑ 500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 20 1,5 0,20   1,70 30,00 

29 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ (ΠΠΘ. 
3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 25 0,45   0,108 0,56 11,25 

30 

ΚΞΗΠΘΝΡΝΘΟΔΚΑ 
ΡΥΛ 300 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 80 3,00 0,39   3,39 240,00 

31 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 0,5 
ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 

1740 

0,25 0,03   0,28 435,00 

32 

ΜΓΗ 400 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 120 0,35 0,05   0,40 42,00 

33 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ ΦΔΡΔΠ ΘΗΙΑ 55 4,40 0,57   4,97 242,00 

34 ΞΔΛΛΔΠ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 20 1,20 0,16   1,36 24,00 

35 ΞΔΞΝΛΑΘΗ 
ΕΚΑΟΗΘΑ ΘΗΙΑ 40 1,20 0,16   1,36 48,00 

36 

ΞΗΞΔΟΗ ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 4 13,00 1,69   14,69 52,00 

37 ΞΙΗΓΝΟΗ 500 ΓΟ. ΘΗΙΑ 0 3,00 0,39   3,39 0,00 

38 ΟΔΒΘΗΑ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 2,50 0,33   2,83 100,00 

39 ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 4 5,00 0,65   5,65 20,00 

40 

ΟΕΗ ΘΑΟΝΙΗΛΑ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 200 1,70 0,22   1,92 340,00 

41 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  
ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 40 0,80 0,10   0,90 32,00 

42 

ΠΡΔΒΗΑ ΚΔ 
ΔΟΘΟΗΡΝΙΖ 500 

ΓΟ. ΠΠΘΔΑΠΗΑ 0 12,00   2,88 14,88 0,00 

43 
ΡΑΟΑΚΝΠΑΙΑΡΑ ΘΗΙΑ 2 7,00 0,91   7,91 14,00 

44 

ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
850 ΓΟ. ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 124 2,00 0,26   2,26 248,00 
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45 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ 1000  
ΓΟ ΘΗΙΑ 80 3,30 0,43   3,73 264,00 

46 ΡΠΑΦ  1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5 4,50 0,59   5,09 22,50 

47 
ΦΑΘΔΠ ΚΔΡΟΗΔΠ  ΘΗΙΑ 20 2,50 0,33   2,83 50,00 

48 ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ ΘΗΙΑ 20 2,70 0,35   3,05 54,00 

49 ΦΗΓΔΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 1,00 0,13   1,13 100,00 

50 

ΦΟΓΑΛΗΔΠ 
ΠΗΘΑΙΔΥΠ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 1,20 0,16   1,36 240,00 

51 ΦΙΙΝ ΘΟΝΠΡΑΠ 
ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 30 3,00 0,39   3,39 90,00 

52 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 5 6,00 0,78   6,78 30,00 

53 
ΣΙΝΞΗΡΔΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 0 4,50 0,59   5,09 0,00 

54 

ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΑΡΝΚΗΘΝΗ 250ML 
ΞΔΟ. (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΡΔΚΑΣΗΑ 200 0,6 0,08   0,68 120,00 

55 ΣΚΝΗ ΦΟΝΡΥΛ 
ΠΚΞ/ΛΝΗ ΔΛΝΠ 

ΙΗΡΟΝ (ΓΗΑΦΝΟΝΗ) ΙΗΡΟΑ 290 1,20 0,16   1,36 348,00 

56 

ΣΚΝΠ ΡΝΚΑΡΑΠ 
ΔΙΑΦΟΑΠ 

ΠΚΞΘΛΥΠΖΠ ΡΥΛ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 0,7 0,09   0,79 84,00 

57 

ΤΗΙΝΘΝΚΚΔΛΔΠ 
ΡΝΚΑΡΔΠ 

(ΘΝΛΘΑΠΔ) ΡΥΛ 
400ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 120 1,2 0,16   1,36 144,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 8.258,83 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: 180,73 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 7.454,45 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 8.439,56 € 

* Ζ ενδεικηική ηιμή ηου καθέ ζυμπεριλαμβάνει ηον ειδικό θόρο καθέ 2,35 ανά κιλό. 
  

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 
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1 
ΑΛΘΝΡΟΝ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 40 7,00 0,91   7,91 280,00 

2 
ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 

ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 1% 
με 2%ΙΗΞ ΙΗΡΟΑ 4100 1,80 0,23   2,03 7.380,00 

3 
ΓΑΙΑ ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡ 

ΣΥΟΗΠ ΙΑΘΡΝΕΖ ΙΗΡΟΑ 60 2,80 0,36   3,16 168,00 

4 

ΓΗΑΝΟΡΗ 
ΠΡΟΑΓΓΗΠΡΝ     2%-
10% ΙΗΞ.           (1 

ΘΗΙΝ) ΘΗΙΑ 1030 3,50 0,46   3,96 3.605,00 

5 ΘΔΦΑΙΝΡΟΗ 
ΡΟΗΚΚΔΛΝ ΘΗΙΑ 30 12 1,56   13,56 360,00 

6 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ ΘΗΙΑ 85 7,00 0,91   7,91 595,00 

7 ΡΟΗ ΦΔΡΑ  ΘΗΙΑ 650 11,00 1,43   12,43 7.150,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 22.077,94 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 19.538,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 22.077,94 € 

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 140 2,20 0,29   2,49 308,00 

2 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 20 4 0,52   4,52 80,00 

3 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 160 3,40 0,44   3,84 544,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 1.053,16 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 932,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 1.053,16 € 

    
     

    
     

    
 

 
 

   ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΖΙΗΔΙΑΗΝ              
5 ΙΗΡΟΥΛ  

ΡΔΚΑΣΗΑ 15 15,00 1,95 
  

16,95 225,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 254,25 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 225,00 € 
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 254,25 € 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΑΡΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΟΗΓΔΠ 
ΑΞΝΦΙΝΗΥΚΔΛΔΠ ΘΗΙΑ 20 11 1,43   12,43 220,00 

2 ΞΔΟΘΑ ΘΗΙΑ 420 12,00 1,56   13,56 5.040,00 

3 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 60 6,50 0,85   7,35 390,00 

4 
ΣΡΑΞΝΓΗ ΘΗΙΑ 20 12 1,56   13,56 240,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 6.655,70 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 5.890,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 6.655,70 € 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΡΣΟΠΟΙΗΜΑΣΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΘΝΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 15 7,80 1,014   8,81 117,00 

2 ΙΝΘΑΛΗΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 40 4,30 0,559   4,86 172,00 

3 ΠΞΑΛΑΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 10 4,30 0,559   4,86 43,00 

4 
ΞΑΡΑΡΝΞΗΡΑ 

ΑΡΝΚΗΘΖ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

5 ΞΗΡΠΑ 650ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 30 6,00 0,78   6,78 180,00 

6 
ΡΟΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

7 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 45 3,60 0,468   4,07 162,00 

8 
ΣΝΟΡΝΞΗΡΑ 850γρ. 

ΞΔΟΗΞΝ 
ΡΔΚΑΣΗΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 1.168,42 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 1.034,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 1.168,42 € 

    
     

    

     
    

     

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 80 από 133 

 

ΟΜΑΓΑ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΑΟΡΝΠ ΡΞΝ 70% ΘΗΙΑ 3.300 2,30 0,30   2,60 7590,00 

2 ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ ΘΗΙΑ 6 8,00 1,04   9,04 48,00 

3 ΓΙΘΑ ΡΙΗΣΡΑ ΘΗΙΑ 15 7,50 0,98   8,48 112,50 

4 ΘΝΙΝΟΗΑ-
ΒΝΡΖΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 50 7,00 0,91   7,91 350,00 

5 ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ ΘΗΙΑ 3 6,50 0,85   7,35 19,50 

6 ΙΑΓΑΛΑ  ΡΔΚΑΣΗΑ 8 3,00 0,39   3,39 24,00 

7 ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ ΘΗΙΑ 3 7,00 0,91   7,91 21,00 

8 ΡΠΝΟΔΘΗ 650γρ 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 3,50 0,46   3,96 70,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 9.305,55 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 8.235,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 9.305,55 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΛΗ (ΓΗΑΦΝΟΑ 
ΚΔΟΖ) ΘΗΙΑ 40 8,45 1,10   9,55 338,00 

2 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΚΞΝΡΗ ΘΗΙΑ 700 3,50 0,46   3,96 2.450,00 

3 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ  

ΘΗΚΑΠ 15% 
ΙΗΞΑΟΑ ΘΗΙΑ 450 8,00 1,04   9,04 3600,00 

4 ΚΝΠΣΑΟΗ ΠΞΑΙΑ 

ΣΥΟΗΠ ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 250 9,10 1,18   10,28 2.275,00 

5 ΣΝΗΟΗΛΖ 
ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 50 6,20 0,81   7,01 310,00 

6 ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 250 6,20 0,81   7,01 1.550,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 11.890,99 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 10.523,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 11.890,99 € 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ 2022-2023 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΑΜΔΑ 
ΔΤΒΟΙΑ 

ΟΜΑΓΑ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΝΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 400 0,40 0,05   0,45 160,00 

2 ΑΣΙΑΓΗΑ ΘΗΙΑ 200 0,9 0,12   1,02 180,00 

3 ΑΛHΘΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 70 0,48 0,06   0,54 33,60 

4 ΒΙΗΡΑ ΘΗΙΑ 120 0,36 0,05   0,41 43,20 

5 ΘΑΟΝΡO ΘΗΙΑ 150 1,06 0,14   1,20 159,00 

6 ΘΑΟΞΝΕΗ ΘΗΙΑ 400 0,42 0,05   0,47 168,00 

7 ΘΝΙΝΘΘΑΘΗ ΘΗΙΑ 360 2,16 0,28   2,44 777,60 

8 ΘΝΛΝΞΗΓΗ ΘΗΙΑ 320 1,20 0,16   1,36 384,00 

9 ΘΟΔΚΚΓΗ ΜΔΟΝ ΘΗΙΑ 670 0,93 0,12   1,05 623,10 

10 
ΘΟΔΚΚΓΗ 

ΣΙΥΟΝ ΘΗΙΑ 60 1,44 0,19   1,63 86,40 

11 ΙΑΣΑΛΝ ΑΠΞΟΝ ΘΗΙΑ 480 0,53 0,07   0,60 254,40 

12 ΙΔΚΝΛΗ ΘΗΙΑ 80 1,00 0,13   1,13 80,00 

13 ΚΑΗΛΡΑΛΝΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 75 0,48 0,06   0,54 36,00 

14 ΚΑΟΝΙΗ ΡΔΚΑΣΗΑ 270 0,47 0,06   0,53 126,90 

15 ΚΔΙΗΡΕΑΛΑ ΘΗΙΑ 350 1,31 0,17   1,48 458,50 

16 ΚΞΑΛΑΛA ΘΗΙΑ 400 1,40 0,18   1,58 560,00 

17 ΚΞΟΝΘΝΙΝ ΘΗΙΑ 120 0,83 0,11   0,94 99,60 

18 ΞΑΛΡΕΑΟΗ ΘΗΙΑ 100 0,84 0,11   0,95 84,00 

19 ΞΑΡΑΡΑ ΘΗΙΑ 2300 0,80 0,10   0,90 1840,00 

20 ΞΔΞΝΛΗ ΘΗΙΑ 220 1,30 0,17   1,47 286,00 

21 ΞΗΞΔΟΗΑ ΓΗΑ 
ΓΔΚΗΠΡΑ ΘΗΙΑ 225 1,48 0,19   1,67 333,00 

22 
ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ΘΗΙΑ 400 0,70 0,09   0,79 280,00 

23 ΟΝΓΑΘΗΛΝ ΘΗΙΑ 150 1,90 0,25   2,15 285,00 

24 ΠΔΙΗΛΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 35 1,80 0,23   2,03 63,00 

25 ΠΔΙΔΟΗ ΘΗΙΑ 40 1,00 0,13   1,13 40,00 

26 ΠΘΝΟΓO ΡΔΚΑΣΗΑ 100 0,60 0,08   0,68 60,00 

27 ΠΞΑΛΑΘΗ ΘΗΙΑ 270 1,55 0,20   1,75 418,50 

28 ΠΡΑΦΙΗ  ΘΗΙΑ 200 3,30 0,43   3,73 660,00 
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29 ΡΝΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 900 1,14 0,15   1,29 1026,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 10.854,55 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 9.605,80 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 10.854,55 € 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΙΑΡΗ ΗΥΓΗΝΣΝ 
1 ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 200 

0,36 
0,05   

0,41 72,00 

2 
ΑΙΔΟΗ ΓΗΑ ΝΙΔΠ 

ΡΗΠ ΣΟΖΠΔΗΠ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 70 

0,94 

0,12   

1,06 65,80 

3 ΑΙΔΟΗ ΦΑΟΗΛΑ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 50 

1,12 
0,15   

1,27 56,00 

4 ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 
ΙΗΡΟΝ (COLA) ΡΔΚΑΣΗΑ 30 

1,00 
  

0,24 1,24 30,00 

5 
ΑΛΑΤΘΡΗΘΝ 1,5 

ΙΗΡΟΝ 
(ΞΝΟΡΝΘΑΙΑΓΑ) ΡΔΚΑΣΗΑ 30 

1,00 

  

0,24 1,24 30,00 

6 ΑΓΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 6000 0,40 0,05   0,45 2400,00 

7 ΑΟΡΝΠ ΓΗΑ ΡΝΠΡ 
750ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 50 3,00 0,39   3,39 150,00 

8 
ΒΑΛΗΙΗΑ 

ΦΑΘ.30ΓΟ. (ΠΠΘ. 
5ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 10 

0,26 

0,03   

0,29 2,60 

9 ΒΑΦΖ  ΑΓΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 5 1,50   0,36 1,86 7,50 

10 ΓΖΚΖΡΟΗΑΘΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 

2,80 
0,36   

3,16 168,00 

11 ΓΝΠΚΝΠ 40ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 35 1,00 0,13   1,13 35,00 

12 
ΕΑΣΑΟΖ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 600 

1,30 
0,17   

1,47 780,00 

13 ΕΔΙΔ 1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 70 4,00 0,52   4,52 280,00 

14 ΘΑΘΑΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5 5,50 0,72   6,22 27,50 

15 ΘΑΛΔΙΙΑ ΠΘΝΛΖ 
50 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 40 1,70 0,22   1,92 68,00 

16 
ΘΑΦΔΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ       
1000 ΓΟ. 

ΡΔΚΑΣΗΑ 

40 

7,50 

0,98   

8,48 300,00 

17 ΘΝΚΞΝΠΡΑ 
ΟΝΓΑΘΗΛΝ  ΘΗΙΑ 250 

1,15 
0,15   

1,30 287,50 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 83 από 133 

 

18 ΘΝΠ-ΘΝΠ 1000 
ΓΟ ΘΗΙΑ 100 

1,45 

0,19   

1,64 145,00 

19 ΘΟΗΘΑΟΑΘΗ 
ΚΔΡΟΗΝ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 300 

1,40 
0,18   

1,58 420,00 

20 ΙΔΚΝΛΗ (ΣΚΝΠ) 
330 ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 350 

0,35 
0,05   

0,40 122,50 

21 
ΚΑΘΑΟΝΛΑΘΗ 

ΘΝΦΡΝ ΚΔΡΟΗΝ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 200 

1,25 

0,16   

1,41 250,00 

22 ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 
ΓΟ. ΛΝ 3 ΘΗΙΑ 50 

1,25 
0,16   

1,41 62,50 

23 ΚΑΘΑΟΝΛΗ 1000 
ΓΟ. ΛΝ 6 ΘΗΙΑ 110 

1,25 
0,16   

1,41 137,50 

24 
ΚΑΟΓΑΟΗΛΖ 
ΦΡΗΘΖ ΡΥΛ 

1000 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 120 

3,00 

0,39   

3,39 360,00 

25 
ΚΑΟΚΔΙΑΓΑ ΘΗΙΑ 200 

2,40 
0,31   

2,71 480,00 

26 ΚΔΙΗ  ΘΗΙΑ 5 6 0,78   6,78 30,00 

27 
ΚΝΠΣΝΘΑΟΓΝ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ 
500ΓΟ. ΡΔΚΑΣΗΑ 9 

10 
1,30   

11,30 90,00 

28 
ΚΞΔΗΘΗΛ 

ΞΑΝΛΡΔΟ 
(ΠΠΘ. 3ΡΔΚ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

0,45 

  

0,108 0,56 13,50 

29 
ΛΔΟΝ 

ΔΚΦΗΑΙΥΚΔΛΝ 
1,5ΙΗΡΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 80 

0,28 

0,04   

0,32 22,40 

30 
Λιζεζηέ Άμυλο 
Αραβοζίηου 400 

gr ΡΔΚΑΣΗΑ 300 

1,00 

0,13   

1,13 300,00 

31 
Μηρή Καγιά            

3 x 9gr 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 50 

0,80 

0,10   

0,90 40,00 

32 ΜΓΗ 400 ΓΟ. 
ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 

0,35 
0,05   

0,40 35,00 

33 
ΞΑΓΥΡΝ ΒΑΛΗΙΗΑ 

2 ΙΗΡΟΑ ΙΗΡΟΑ 30 

7,50 

0,98   

8,48 225,00 

34 
ΞΑΟΗΕΑ ΠΔ ΦΔΡΔΠ ΘΗΙΑ 25 4,40 0,57   4,97 110,00 

35 
ΞΗΞΔΟΗ 

ΡΟΗΚΚΔΛΝ  ΘΗΙΑ 5 
13,00 

1,69   
14,69 65,00 

36 
ΟΔΒΘΗΑ 1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 100 

2,50 
0,33   

2,83 250,00 

37 ΟΗΓΑΛΖ ΡΟΗΚΔΛΖ 
1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 5 

5,00 
0,65   

5,65 25,00 

38 ΟΕΗ ΛΣΑΘΗ 
1000 ΓΟ. ΘΗΙΑ 650 

1,00 
0,13   

1,13 650,00 
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39 ΠΗΚΗΓΓΑΙΗ  

ΣΝΛΓΟΝ 500 ΓΟ.   ΡΔΚΑΣΗΑ 80 
0,80 

0,10   
0,90 64,00 

40 
ΠΝΓΑ ΘΗΙΑ 3 

1,80 
  

0,432 2,23 5,40 

41 ΠΡΗΓΚΗΑΗΝΠ 
ΘΑΦΔΠ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 7 

16,00 
2,08   

18,08 112,00 

42 
ΡΑΟΑΚΑΠ 1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 3 

5,00 
0,65   

5,65 15,00 

42 ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝΠ 
850 ΓΟ. ΞΔΟΗΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 260 

2,00 
0,26   

2,26 520,00 

44 
ΡΟΑΣΑΛΑΠ 

ΠΗΡΑΟΔΛΗΝΠ     
1000  ΓΟ ΘΗΙΑ 140 

3,30 

0,43   

3,73 462,00 

45 ΡΠΑΦ  1000 ΓΟ ΘΗΙΑ 50 4,50 0,59   5,09 225,00 

46 ΦΑΘΔΠ ΚΔΡΟΗΔΠ  ΘΗΙΑ 50 2,50 0,33   2,83 125,00 

47 
ΦΑΠΝΙΗΑ ΚΔΡΟΗΑ ΘΗΙΑ 110 

2,70 
0,35   

3,05 297,00 

48 ΦΟΓΑΛΗΔΠ 
ΠΗΡΝ 250 ΓΟ ΡΔΚΑΣΗΑ 200 

1,20 
0,16   

1,36 240,00 

49 ΦΙΙΝ 
ΘΟΝΠΡΑΠ ΘΗΙΝ ΘΗΙΑ 30 

3,00 
0,39   

3,39 90,00 

50 ΣΑΙΒΑΠ 1000ΓΟ ΘΗΙΑ 10 6,00 0,78   6,78 60,00 

51 ΣΙΝΞΗΡΔΠ 
1000ΓΟ ΘΗΙΑ 170 

4,50 
0,59   

5,09 765,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13% 12.980,65 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24%: 107,14 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 11.573,70 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 13.087,79 € 
* Ζ ενδεικηική ηιμή ηου καθέ ζυμπεριλαμβάνει ηον ειδικό θόρο καθέ 2,35 ανά 

κιλό.   

    
     

    
     

    

 
 
 
 
 
 
 

    ΟΜΑΓΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΙΑ ΑΓΔΙΑΓΑΠ 
ΦΟΔΠΘΝ 1 ΙΗΡΟ. 
1% με 2%ΙΗΞ ΙΗΡΟΑ         5.800    1,80 0,23   2,03 10.440,00 
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2 

ΓΗΑΝΟΡΗ 

ΑΓΔΙΑΓΑΠ 2%-
10% ΙΗΞ. (200-

240ΓΟ) ΡΔΚΑΣΗΑ         3.500    1,00 0,13   1,13 3.500,00 

3 ΚΞΔΦΘΝΛ 
ΘΗΙΑ 35 9 1,17   10,17 315,00 

4 
ΚΕΖΘΟΑ 
1000ΓΟ. ΘΗΙΑ 60 9,00 1,17   10,17 540,00 

5 ΡΟΗ ΘΗΡΟΗΛΝ 
ΘΗΙΑ 80 7,00 0,91   7,91 560,00 

6 
ΡΟΗ ΦΔΡΑ   ΘΗΙΑ 750 11,00 1,43   12,43 8.250,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 26.673,65 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 23.605,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 26.673,65 € 

    
     

   
          

     
    

     
    

     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΛΑΥΑΝΙΚΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΑΘΑΠ ΘΗΙΑ 250 2,20 0,29   2,49 550,00 

2 ΚΞΑΚΗΑ ΘΗΙΑ 120 4,7 0,61   5,31 564,00 

3 
ΦΑΠΝΙΑΘΗ ΞΙΑΡ ΘΗΙΑ 250 3,40 0,44   3,84 850,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 2.219,32 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 1.964,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 2.219,32 € 

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ - ΦΑΡΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΓΑΙΔΝΠ ΦΗΙΔΡΝ ΘΗΙΑ 400 7 0,91   7,91 2.800,00 

2 ΘΑΙΑΚΑΟΗΑ ΘΗΙΑ 180 6,50 0,85   7,35 1.170,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 4.486,10 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 3.970,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 4.486,10 € 
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     ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΑΡΣΟΠΟΙΗΜΑΣΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 
ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΠΞΑΛΑΘΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 6 4,30 0,559   4,86 25,80 

2 ΡΟΝΞΗΡΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 6 3,60 0,468   4,07 21,60 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 53,56 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 47,40 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 53,56 € 

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΙΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ 

ΝΜΡΖΡΑ 1%        
5 ΙΗΡΟΥΛ 

ΡΔΚΑΣΗΑ 150 21,00 2,73   23,73 3.150,00 

2 
ΖΙΗΔΙΑΗΝ             
5 ΙΗΡΟΥΛ  

ΡΔΚΑΣΗΑ 25 15,00 1,95   16,95 375,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 3.983,25 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 3.525,00 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 3.983,25 € 

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΙΟ - ΝΧΠΑ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 

Σιμή 

ΑΝΔΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 
ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΛΗ (ΓΗΑΦΝΟΑ 
ΚΔΟΖ) ΘΗΙΑ 50 8,45 1,10   9,55 422,50 

2 
ΔΛΡΔΟΑΘΗΑ ΘΗΙΑ 3 7,80 1,01   8,81 23,40 

3 ΘΝΡΝΞΝΙΝ 
ΚΞΝΡΗ ΘΗΙΑ 1150 3,50 0,46   3,96 4025,00 
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4 
ΚΝΠΣΑΟΗ ΙΑΞΑ  

ΘΗΚΑΠ 15% 

ΙΗΞΑΟΑ ΘΗΙΑ 1120 8,00 1,04   9,04 8960,00 

5 
ΚΝΠΣΑΟΗ 

ΞΝΛΡΗΘΗ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 300 

9,00 
1,17   10,17 2700,00 

6 
ΠΘΥΡΑΟΗΔΠ ΘΗΙΑ 3 7,90 1,03   8,93 23,70 

7 ΣΝΗΟΗΛΖ 
ΚΞΟΗΕΝΙΑ ΘΗΙΑ 30 6,20 0,81   7,01 186,00 

8 ΣΝΗΟΗΛΝ ΣΥΟΗΠ 
ΘΝΘΘΑΙΝ ΘΗΙΑ 350 6,20 0,81   7,01 2170,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 20.916,98 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 18.510,60 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 20.916,98 € 

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΓΑ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟ 

α/α ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Δνδ. 
Σιμή 

ΑΝΔΤ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΣΙΜΗ 

ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

1 ΑΟΡΝΠ ΡΞΝ 
70% ΘΗΙΑ 3.650 2,30 0,30   2,60 8395,00 

2 ΒΑΠΗΙΝΞΗΡΑ ΘΗΙΑ 10 8,00 1,04   9,04 80,00 

3 ΘΝΙΝΟΗΑ-
ΒΝΡΖΚΑΡΑ ΘΗΙΑ 70 7,00 0,91   7,91 490,00 

4 ΘΝΟΑΚΞΗΔΓΔΠ ΘΗΙΑ 5 6,50 0,85   7,35 32,50 

5 ΙΑΓΑΛΑ  ΡΔΚΑΣΗΑ 10 3,00 0,39   3,39 30,00 

6 ΚΔΙΝΚΑΘΑΟΝΛΑ ΘΗΙΑ 5 7,00 0,91   7,91 35,00 

7 ΡΠΝΟΔΘΗ 
ΑΡΝΚΗΘΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 100 0,72 0,09   0,81 72,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13%: 10.321,99 € 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ ΦΠΑ: 9.134,50 € 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ: 10.321,99 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ, ΠΟΟΣΗΣΕ & ΤΚΕΤΑΙΕ 

Ι. ΠΟΟΣΗΣΕ & ΤΚΕΤΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 

Οι συσκευασήες θα εήναι όπως αναφάρονται παρακΫτω. που δεν αναφάρονται 

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

ειδικάς τεχνικάς προδιαγραφάς (παρΫγραφο ΙΙ του Παραρτέματος Β’ της 

παρούσας διακέρυξης).  
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ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Σο ελαιόλαδο θα πράπει να εήναι  παρθάνο ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΨΓΗ(1) και να άχει 

παραχθεή απευθεήας από ελιάς και μόνο με μηχανικάς μεθόδους. 

Να μην εμφανήζει οσμέ έ γεύση τΫγγισης, σέψης έ ευρωτήασης και να μην 

παράχει από τις οργανοληπτικάς του ιδιότητες γενικΫ ενδεήξεις χρησιμοποήησης 

κατΫ την παραγωγέ του, ακατΫλληλων πρώτων υλών έ ατελούς επεξεργασήας 

του. 

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Ψς «Παρθάνο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό» θεωρεήται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, το ελαιόλαδο που 

παρΫγεται από  καρπούς ελιΫς και που εήναι: 

Τγιεής, απαλλαγμάνοι από ξάνες ύλες, εντομοκτόνα, σκουλέκια, άντομα κλπ. καλΫ 

πλυμάνοι και καθαροή. 

Η παραγωγέ του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιΫς να γήνεται σε 

ελαιοτριβεήα που λειτουργούν µε Ϋδεια της αρμόδιας κρατικές αρχές. Για την 

παραγωγέ του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικΫ και µόνο μηχανικΫ μάσα χωρής 

οποιαδέποτε Ϋλλη επεξεργασήα εκτός από την πλύση με νερό, την καθήζηση, τη 

φυγοκάντριση και τη διέθηση. 

Να μην εμφανήζει οσμέ έ γεύση τΫγγισης, σέψης, ευρωτήασης και να µην παράχει 

από τις οργανοληπτικάς του ιδιότητες γενικΫ, ενδεήξεις χρησιμοποήησης κατΫ την 

παρασκευέ του ακατΫλληλων πρώτων υλών έ ατελούς επεξεργασήας και 

συντέρησης. Επήσης να μην εμφανήζει γεύση όξινη, πικρέ, μπαγιΫτικη, ευρωτιώδη 

έ µε οποιοδέποτε τρόπο προκαλούσα απάχθεια. Να εήναι στην πρΫξη 

απαλλαγμάνο από σΫπωνα, να µην περιάχει ξάνες προς αυτό ουσήες γενικΫ, ούτε 

μούργα. 

Να μην περιάχει βαράα δηλητηριώδη μάταλλα, ως και υπολεήμματα διαλυτικών 

μάσων. Να µην περιάχει οποιαδέποτε συντηρητικΫ μάσα. Να μην περιάχει τοξικάς 

ουσήες (εντομοκτόνα, κλπ) των οποήων η περιεκτικότητα να εήναι μεγαλύτερη του 

0,001%. 

Να εήναι αυτούσιο και όχι από ανΫμιξέ του, με Ϋλλα λΫδια που προάρχονται από 

Ϋλλους καρπούς έ µε λΫδια ζωικές προάλευσης, σποράλαια και ελαιόλαδα 

ακατΫλληλα για βρώση, έ ελαιόλαδα που άχουν παραχθεή από την ανασύνθεση 

λιπαρών οξάων πυρηνάλαιου με γλυκερήνη. 

Πράπει να εήναι διαυγάς στη θερμοκρασήα των 20ο C και να άχει τη φυσικέ 

χαρακτηριστικέ ιδιΫζουσα οσμέ και γεύση του παρθάνου ελαιόλαδου. 

Απαγορεύεται ο χρωματισμός του με οποιαδέποτε χρωστικέ έ Ϋλλη ουσήα που 

μπορεή να προκαλάσει άμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Σο χρώμα του να εήναι 

αργυρόχρωμο άως αχυροκήτρινο, ενήοτε και πρασινοκήτρινο. 

 ΤΚΕΤΑΙΑ 

ύμφωνα με το Ϋρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πράπει vα 

παραδήδεται συσκευασμάνο σε δοχεήα των 5 λήτρων των (4,460 περήπου Kgr), 

απόλυτα καινούργια και εντελώς αμεταχεήριστα, αεροστεγώς κλεισμάνα και του 

αυτού καθαρού βΫρους. Η συσκευασήα θα πράπει να διασφαλήζει το αμετΫβλητο 

της σύστασης από την επήδραση του περιβΫλλοντος, τη γνησιότητα του 

προϊόντος, καθώς και το αμετΫβλητο των επιγραφών του όπως προβλάπεται 

από τον Κώδικα Σροφήμων και Ποτών και οι συσκευασήες αυτάς θα εήναι 

εφοδιασμάνες με σύστημα ανοήγματος που θα καταστράφεται μετΫ την πρώτη 

χρέση του. 
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Σο παραδιδόμενο προϊόν θα εήναι συσκευασμάνο σε λευκοσιδηρΫ έ πλαστικΫ 

(PET) των 5 lit. 

την συσκευασήα θα πράπει να αναγρΫφονται στην Ελληνικέ γλώσσα με 

χαρακτέρες ευανΫγνωστους, ανεξήτηλους της αυτές γραμματοσειρΫς ιδήου 

μεγάθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιΫκριτους σε σχάση με το μάγεθος της 

ετικάτας, ώστε να ξεχωρήζουν από το υπόβαθρο στο οποήο εήναι τυπωμάνες και 

να διακρήνονται σαφώς από το σύνολο των Ϋλλων γραπτών ενδεήξεων και 

σχεδήων που μπορεή να υπΫρχουν στη σέμανση, οι εξές πληροφορήες: 

 ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ 

1. η ονομασήα πώλησης- εξαιρετικΫ παρθάνο ελαιόλαδο, 

2. η ποιοτικέ κατηγορήα «Ελαιόλαδο ανωτάρας κατηγορήας που παρΫγεται 

απευθεήας από ελιάς και μόνο με μηχανικάς μεθόδους», 

3. ο προσδιορισμός της καταγωγές, 

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

5. το νομα έ η Εμπορικέ Επωνυμήα και Διεύθυνση του παραγωγού έ 

συσκευαστέ, 

6. η ημερομηνήα ελΫχιστης διατηρησιμότητΫς του, 

7. ο αριθμός παρτήδας τυποποήησης, 

8. οι συνθέκες διατέρησης, 

9. ο αλφαριθμητικός κώδικας άγκρισης. 

 

 ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ 

Μεταξύ των προαιρετικών ενδεήξεων που δύνανται να αναγρΫφονται στη 

σέμανση ενός ελαήου πράπει, όπου εφαρμόζονται, να πληρούν τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: α) η άνδειξη «πρώτη πήεση εν ψυχρώ» μπορεή να αναγρΫφεται μόνο 

για τα παρθάνα ελαιόλαδα έ τα εξαιρετικΫ παρθάνα ελαιόλαδα που λαμβΫνονται 

σε λιγότερο από 27°C κατΫ την πρώτη μηχανικέ πήεση του ελαιοπολτού, με 

παραδοσιακό σύστημα εξαγωγές με υδραυλικΫ πιεστέρια· β) η άνδειξη «εξαγωγέ 

εν ψυχρώ» μπορεή να αναγρΫφεται μόνο για τα παρθάνα ελαιόλαδα έ για τα 

εξαιρετικΫ παρθάνα ελαιόλαδα που λαμβΫνονται σε λιγότερους από 27°C με 

διέθηση έ με φυγοκάντρηση του ελαιοπολτού, γ) οι ενδεήξεις των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφάρονται στη γεύση/έ στην οσμέ να 

αναγρΫφονται (για το εξαιρετικό παρθάνο και παρθάνο ελαιόλαδο) μόνον αν 

βασήζονται στα αποτελάσματα αναλυτικές μεθόδου, η οποήα προβλάπεται από 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91, δ) η άνδειξη της οξύτητας έ της ανώτατης 

οξύτητας μπορεή να αναγρΫφεται μόνον αν συνοδεύεται από την άνδειξη, με 

χαρακτέρες του ιδήου μεγάθους και στο ήδιο οπτικό πεδήο, του δεήκτη υπεροξειδήων, 

της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες φως, που 

καθορήζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91. 

 Οι υποχρεωτικάς ενδεήξεις που αφορούν: 

 Σην ονομασήα πώλησης. 

 Σον προσδιορισμό της καταγωγές. 

 Σον αλφαριθμητικό κωδικό άγκρισης (μόνο για τα παρθάνα ελαιόλαδα). 

 Σην καθαρέ ποσότητα. 

 Σην ημερομηνήα ελΫχιστης διατηρησιμότητας η οποήα πράπει να 

αναγρΫφεται στην κύρια ετικάτα. Ψς κύρια ετικάτα νοεήται αυτέ που 

συσχετήζεται με το κύριο οπτικό πεδήο. «Κύριο οπτικό πεδήο» θεωρεήται το 

οπτικό πεδήο της συσκευασήας το οποήο εήναι το πιο πιθανό να δει ο 

καταναλωτές με την πρώτη ματιΫ, κατΫ το χρόνο της αγορΫς, και το 

οποήο δήνει την δυνατότητα στον καταναλωτέ να αναγνωρήζει αμάσως άνα 

προϊόν όσον αφορΫ το χαρακτέρα έ τη φύση του και κατΫ περήπτωση, 

την εμπορικέ του ονομασήα. 
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Σα δοχεήα των 5 λήτρων θα παραδήδονται συσκευασμάνα ανΫ τάσσερα (4) μάσα 

σε ανθεκτικΫ χαρτοκιβώτια κατΫλληλα κλεισμάνα και ασφαλισμάνα. 

 ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΨΝ ΛΕΤΚΟΙΔΗΡΨΝ ΔΟΦΕΙΨΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ πάντε 

(5) λήτρων 

 ΒΑΣΗ: ΔιαστΫσεις 115Φ147mm 

ΥΨΟΣ: 332 

ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ 

ΚΑΙΣΕΡΩΗ: GR/M2 0,24 D 2,8/2,8 (Ανοχέ + 0,35) 

ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ: Σ3 

ΒΑΡΟ  ΕΣΟΙΜΟΤ ΔΟΦΕΙΟΤ: 400+ 4% 

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΥΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΗ (SOUDRONIC) 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΥΗ: ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΤΧΗ ΚΟΡΜΟΤ ΑΚΡΩΝ: ΛΕΤΚΗ (Υυσικό χρώµα 

επικασσιτάρωσης, ΦΙ Φρυσοβερνικωµάνη έ Λιθογραμμάνη έ 

ΦΡΤΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ έ ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ) 

ΠΩΜΑ: ΜΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΤΧΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΑΔΕΙΑΜΑ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΤ 

  

1. Σο υλικό και η κατασκευέ των δοχεήων να εήναι αρήστης ποιότητας ώστε: 

α. Να εξασφαλήζεται η συντέρηση του ελαιόλαδου για τον χρόνο 

διατηρησιμότητας τουλΫχιστον. 

β. Σο περιεχόμενο ελαιόλαδο να µη προσβΫλλει το δοχεήο ούτε να προσβΫλλεται 

απ’ αυτό. 

2. Πλευρικάς συγκολλέσεις – προσαρμογέ πωμΫτων σύμφωνα µε τον 

Κώδικα Σροφήμων (για τα λευκοσιδηρΫ). 

3. Σα πώματα να εήναι ανΫλογων διαστΫσεων, ώστε να µην δυσχεραήνεται η 

στοήβαξη. 

 Σα χαρακτηριστικΫ των χαρτοκιβωτήων συσκευασήας των δοχεήων των πάντε (5) 

λήτρων τα εήναι τα  εξές: 

Σα χαρτοκιβώτια πράπει να εήναι καινούργια από καλέ ποιότητα χαρτονιού. ΒΫρος 

χαρτονιού τουλΫχιστον 670 g/m2. 

Αντοχέ χαρτονιού κατΫ mullen 190 lb/in2. 

Οι διαστΫσεις των χαρτοκιβωτήων πράπει να εήναι τάτοιες ώστε να εήναι δυνατέ η 

συσκευασήα τεσσΫρων (4) δοχεήων πάντε λήτρων, χωρής να παραμάνει κενός 

χώρος μεταξύ των  δοχεήων και των τοιχωμΫτων των χαρτοκιβωτήων. 

Σα χαρτοκιβώτια πράπει να ασφαλήζονται και να προσδάνονται καλΫ, ώστε να 

αντάχουν στις μεταφοράς  και  στις εναποθηκεύσεις σε στέλες στοήβασμα. Για την 

ασφΫλιση – περήσφιξη των χαρτοκιβωτήων να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες 

ταινήες για την συγκόλληση τους. 

H ημερομηνήα παρΫδοσης των ελαιόλαδων να εήναι το πρώτο τάταρτο του 

συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητΫς του . 

 

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

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθεήσα παραγγελήα των παραρτημΫτων, 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 48 ώρες, πριν την παρΫδοση. 

 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΛΑΦΑΝΙΚΑ 

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ  ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΨΝ ΛΑΦΑΝΙΚΨΝ 
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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 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), 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

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). 
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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 

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. 
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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, 

– 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. 
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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: νομα 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 

ταν 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. 

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

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 
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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 φράσκα 

 

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 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 
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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 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: 
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— 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 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 
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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. 

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. 
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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. 

ταν 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. 

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  
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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 
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αναπτυγμάνες. Σα σταφύλια πράπει να άχουν συλλεγεή επιμελώς. Η σταφυλέ 

πράπει να εήναι επαρκώς αναπτυγμάνη και ώριμη. Η ανΫπτυξη 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, 
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• 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, 

• 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. 

• ριο 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 
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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 

 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 

λα 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, 
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– 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: 

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. 
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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) 

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). 
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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). 

  

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. 
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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. 

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, 
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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 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 
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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. 

  

ΤΚΕΤΑΙΑ  

Σο γΫλα  να εήναι σε   συσκευασήα 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 ροδΫκινο  
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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-

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.  

 

ΟργανοληπτικΫ χαρακτηριστικΫ: 

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. 

ΥυσικοχημικΫ χαρακτηριστικΫ: 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 119 από 133 

 

Τγρασήα: 11-13,5% 

Οξύτητα: 0,9% σε γαλακτικό οξύ 

Πρόσθετες χρωστικάς: Απουσήα 

υσκευασήα: 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. 

Σήτλοι πιστοποήησης: 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 διαπιστευμάνο φοράα πιστοποήησης. Η 

μεταφορΫ των ζυμαρικών να γήνεται με καθαρΫ και απολυμασμάνα μεταφορικΫ 

οχέματα. 

Φρόνος ζωές: Ημερομηνήα παραγωγές και λέξης. 

υνθέκες αποθέκευσης- Διατέρησης: 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.  

6. Οσμέ : χωρής ξάνες οσμάς.  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ’ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΔΑ: Ψ55ΑΟΞ8Ψ-Β9Χ
22PROC011532152 2022-11-03



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   3η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ελίδα 120 από 133 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ …../20… 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΓΙΑ ΣΟ  Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

 

τη  Λαμήα  σέμερα ……./……./20..οι παρακΫτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμήα «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ» που εδρεύει στη ……………………….., με ΑΥΜ:  

Δ.Ο.Τ.: ……………………..,  νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού 

…………………., το οποήο χΫριν συντομήας θα καλεήται εφεξές «Κ.Κ.Π.Π..Ε.» και 

αφετάρου, η εταιρεήα με την επωνυμήα “ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ” η οποήα εδρεύει 

........................................................ με Α.Υ.Μ. ………………………………Δ.Ο.Τ. 

……………………..και εκπροσωπεήται νόμιμα για την υπογραφέ της παρούσας 

από ........................................................, με Α.Δ.Σ ……………. υπό την ιδιότητΫ του 

ως ……………………….…. και η οποήα, χΫριν συντομήας θα καλεήται  στο εξές 

«ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ»,  

υμφώνησαν και συναποδάχθηκαν τα παρακΫτω : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Αντικεήμενο της σύμβασης εήναι η προμέθεια 

………………………………………..» για τα Παραρτέματα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

σύμφωνα με τα όσα ορήζονται στο ΠαρΫρτημα Β’ «ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΙ ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ» της διακέρυξης …….. /201 

……. που κατακυρώθηκε στον Προμηθευτέ, με απόφαση Δ / Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

της υπ’ αριθμ. …………………. συνεδρήας, προϋπολογισμάνης δαπΫνης # 

.................... # € με ΥΠΑ ΦΦ% λόγω του ότι προσάφερε τη χαμηλότερη τιμέ / 

το μεγαλύτερο ποσοστό άκπτωσης. 

2. Οι τιμάς έ τα ποσοστΫ άκπτωσης ανΫ εήδος παραμάνουν σταθεράς μάχρι 

τη λέξη της σύμβασης και της τυχόν παρΫτασης αυτές έ μικρότερο που 

προάκυψε για οποιονδέποτε λόγο και δεν υπόκεινται σε καμήα 

αναπροσαρμογέ έ αύξηση, λόγω ανατήμησης στην αγορΫ έ για 

οποιοδέποτε λόγο έ αιτήα συμπεριλαμβανομάνων και εκεήνων του 

Ϋρθρου 388 Α.Κ. και των επομάνων του. 

3. Σα στοιχεήα του διαγωνισμού (Προκέρυξη, παραρτέματα και τεύχη που τη 

συνοδεύουν, διευκρινέσεις κατΫ την διαδικασήα διαγωνισμού, πρόσθετες 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ  

 & ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΠΟΘΕΕΨΝ 

 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Διευθύνσεις:        

Α.Υ.Μ:    

Δ.Ο.Τ:  

Σηλάφωνο:  

Fax:  

ΚΑΕ:  

CPV:  
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πληροφορήες, αποφΫσεις, προσφορΫ αναδόχου κλπ) αποτελούν 

αναπόσπαστο μάρος της παρούσας ύμβασης και ενιαήο με αυτέν 

κεήμενο. λα αυτΫ υπογρΫφονται αναλόγως από τους συμβαλλομάνους 

και αποτελούν συμβατικΫ στοιχεήα για την ανΫθεση και εκτάλεση του άργου 

αυτού, οι όροι δε που περιάχονται στα ως Ϋνω αλληλοσυμπληρώνονται.  

4. Με την υπογραφέ της παρούσας ύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 

υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, όπως αυτάς προκύπτουν από τα πιο 

κΫτω στοιχεήα σε αναφορΫ με τις αντήστοιχες παραγρΫφους της 

διακέρυξης, ο δε προμηθευτές δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδάχεται 

όλους τους όρους που αναφάρονται στην παρούσα σύμβαση και στα 

Παραρτέματα αυτές. 

5. Οποιαδέποτε μεταβολέ στην ισχύουσα νομοθεσήα που διάπει την 

παρούσα σύμβαση αφενός εήναι δεσμευτικέ για τον ανΫδοχο ο οποήος και 

οφεήλει να την εφαρμόσει Ϋμεσα αφετάρου δεν δύναται σε καμήα 

περήπτωση η μεταβολέ αυτέ να προκαλάσει οποιαδέποτε πρόσθετη 

οικονομικέ επιβΫρυνση για το Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΙΦΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Η παρούσα σύμβαση θα άχει διΫρκεια δώδεκα (12) μένες και 

συγκεκριμάνα από ……………………. κι άως ………………………… με 

δικαήωμα παρΫτασης αυτές μάχρι και δύο (2) μένες μονομερώς από τον 

Υοράα. Η παρΫταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεή να υπερβαήνει το 

χρονικό διΫστημα ισχύος της σύμβασης και πΫντως τους δώδεκα (12) 

μένες, εκ των οποήων, οι δύο (2) μονομερώς όπως αναφάρεται ανωτάρω, 

και οι επόμενοι δάκα (10) μένες με την συναήνεση του αναδόχου, και για 

κΫθε μένα παρΫτασης θα ορήζεται ρητΫ η παραδιδόμενη ποσότητα, η 

οποήα δεν θα εήναι μεγαλύτερη από την αντήστοιχη μηνιαήα που προβλάπει 

η σύμβαση έ που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’αναλογήα. Οι 

παρατΫσεις αυτάς θα εγκρήνονται με απόφαση Δ.. έ πρΫξη Προάδρου 

2. Καμήα αποζημήωση έ Ϋλλη χρηματικέ καταβολέ, δεν δικαιούται ο 

προμηθευτές στις περιπτώσεις αδρΫνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, 

ιδήως δε γιατή δεν παρουσιΫστηκε ανΫγκη χρησιμοποήησης των 

συμβατικών προϊόντων. 

3. ΕΫν κατΫ την διΫρκεια της παρΫτασης της σύμβασης αναδειχθεή για το 

αντικεήμενο αυτές νάος προμηθευτές, η ισχύς της παύει από την 

εφαρμογέ της νάας σύμβασης. 

4. Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. άχει το δικαήωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 

περήπτωση κατΫργησης έ ριζικές διαφοροποήησης των συνθηκών επή των 

οποήων εήχε στηριχθεή η υπογραφέ της. ε περήπτωση που το Τπουργεήο 

Εργασήας, Κοινωνικές ΑσφΫλισης και Κοινωνικές Αλληλεγγύης έ Τγεήας έ 

Τ.Πε έ Ϋλλη Τπερκεήμενη Αρχέ έ Ϋλλος φοράας παράχει τη σχετικέ 

προμέθεια στο Ίδρυμα με οποιοδέποτε τρόπο (δωρεΫ, σύμβαση, κ.λ.π.) 

που καλύπτει στο σύνολο έ κατΫ άνα μάρος τις ανΫγκες του, μονομερώς 

το Κ.Κ.Π.Π..Ε. και χωρής δικαήωμα για αποζημήωση από μάρους του 

αναδόχου μπορεή να μειώσει τις συμβατικάς ποσότητες μάχρι και του 

συνόλου αυτών.   

5. Η σύμβαση παραμάνει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π..Ε. δεν κΫνει χρέση 

αυτές, εΫν για οποιοδέποτε λόγο δεν παρουσιαστεή ανΫγκη 

χρησιμοποήησης των συμβατικών προϊόντων. 
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6. ΕΫν γήνει, πριν την λέξη της ισχύος της σύμβασης, προκέρυξη νάου 

διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεή λόγο καταγγελήας της έ 

υπαναχώρησης από αυτέν του αναδόχου. 

7. Καταγγελήα, διακοπέ, έ αναθεώρηση έ τροποποήηση της σύμβασης 

επιτράπεται μόνον εΫν νόμος το επιβΫλει, έ όροι της διακέρυξης το 

προβλάπουν. 

8. Οι τιμάς μονΫδας των ειδών παραμάνουν σταθεράς μάχρι την λέξη της 

σύμβασης και τυχόν παρΫτασης αυτές και δεν υπόκεινται σε καμήα 

μεταβολέ έ αναπροσαρμογέ έ αυξομεήωση, λόγω ανατήμησης στην 

αγορΫ έ για οποιοδέποτε λόγο έ αιτήα συμπεριλαμβανομάνων και εκεήνων 

του Ϋρθρου 388 Α.Κ. και των επομάνων του. 

9. ε περήπτωση που καταργηθεή έ μεταφερθεή οποιαδέποτε υπηρεσήα του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε., ισχύει η υποχράωση παροχές των προϊόντων στο νάο 

περιβΫλλον. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Για την εκτάλεση αυτές της σύμβασης ο προμηθευτές κατάθεσε στο 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. την με αριθμό……………………… και …………………….. € 

εγγυητικέ επιστολέ της ..........................……….ΣρΫπεζας, η οποήα ισχύει 

μάχρι την επιστροφέ της. 

2. Η εγγύηση επιστράφεται με την λέξη της σύμβασης και της τυχόν 

παρΫτασης αυτές και με την απαραήτητη προϋπόθεση ότι δεν υπΫρχουν 

εκκρεμεής υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΙΔΗ – ΠΟΟΣΗΣΕ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

1. Με την υπογραφέ της παρούσας ύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 

υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ, δηλαδέ η προμέθεια 

…………………………………………………… στις ζητούμενες ποσότητες και 

με τους όρους και τις τεχνικάς προδιαγραφάς, που προκύπτουν από την 

διακέρυξη……. /201 ….. και τις υπ’ αριθμ. ΦΦ/ΦΦ-ΦΦ-201Φ(θ.Φ) και ΦΦ/ΦΦ-

ΦΦ-201Φ(θ.Φ) αποφΫσεις του Δ.. περή άγκρισης της τεχνικές αξιολόγησης 

και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποήα καθήστανται 

παραρτέματα της παρούσας ύμβασης. 

2. Σα άγγραφα που διάπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποήα 

υπογρΫφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μάρη, προσαρτώνται 

στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν άνα ενιαήο και αναπόσπαστο 

σύνολο με τη σύμβαση, υπό την άννοια ότι, ότι δεν ρυθμήζεται στην 

σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτέ κατωτάρω 

τεύχη, οι όροι των οποήων ισχύουν το ήδιο με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Εήναι δε τα εξές: 

 Διακέρυξη υπ’ αριθμ. …../201…. 

 ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές Αναδόχου 

 Σεχνικέ προσφορΫ αναδόχου 

 Οικονομικέ προσφορΫ αναδόχου 

 ΔικαιολογητικΫ Κατακύρωσης Αναδόχου 
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 λα τα νομιμοποιητικΫ άγγραφα κΫθε υποψέφιου νομικού 

προσώπου, όπως το Υ.Ε.Κ. ήδρυσης και τις τροποποιέσεις του, 

επικυρωμάνο αντήγραφο έ απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζόμενου και των εγγρΫφων τροποποιέσεων του (για Ο.Ε. 

και Ε.Ε.). τοιχεήα και άγγραφα από τα οποήα πράπει να προκύπτουν 

τα μάλη του Δ.. τα υπόλοιπα πρόσωπα που άχουν δικαήωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφέ τους την Ε.Ε. και τα άγγραφα της 

νομιμοποήησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθάως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομικέ μορφέ των εταιρειών έ κΫθε 

Ϋλλου νομικού προσώπου. 

 ΚΫθε Ϋλλο άγγραφο που προσκόμισε ο μειοδότης στα πλαήσια του 

διαγωνισμού. 

 

3. Εήδη και ποσότητες που θα προμηθεύει ο προμηθευτές (στις διευθύνσεις 

των παραρτημΫτων ) αναφάρονται στον παρακΫτω πήνακα ανΫ Εήδος και 

ΠαρΫρτημα του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

(ακολουθεή πήνακας ειδών, ποσοτέτων και αξιών όπως θα προκύψει από 

τις κατακυρώσεις) 

4. Σεχνικάς προδιαγραφάς:  

 

 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. δικαιούται να καταγγεήλει αμάσως και αζημήως εν όλω έ εν 

μάρει κατΫ την κρήση του την παρούσα, εήτε να υπαναχωρέσει της 

σύμβασης εν όλω έ εν μάρει κατΫ την κρήση του, επιφυλασσόμενο κΫθε 

Ϋλλου νομήμου δικαιώματός του, στην περήπτωση που: 

 δεν εκτελάσει ο προμηθευτές τα συμφωνηθάντα στα προηγούμενα 

Ϋρθρα  

 δεν τηρέσει ο προμηθευτές οποιοδέποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης και της ταυτΫριθμης διακέρυξης, τούτων θεωρουμάνων 

όλων ουσιωδών,  

 το Κ.Κ.Π.Π..Ε. θεωρέσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν εήναι 

σύμφωνα με τις υψηλάς απαιτέσεις που υπαγορεύονται από το 

Κ.Κ.Π.Π..Ε.  

 αν ο Προμηθευτές αποδεδειγμάνα εκχωρεή τη σύμβαση. 

 αν ο Προμηθευτές πτωχεύσει, τεθεή υπό αναγκαστικέ διαχεήριση έ 

εκκαθΫριση, λυθεή έ ανακληθεή η Ϋδεια λειτουργήας του έ γήνουν 

πρΫξεις αναγκαστικές εκτελάσεως σε βΫρος του, στο σύνολο έ σε 

σημαντικό μάρος των περιουσιακών του στοιχεήων, σε εκτάλεση 

τελεσήδικων δικαστικών αποφΫσεων. 

2. ε περήπτωση καταγγελήας ο προμηθευτές κηρύσσεται άκπτωτος και 

καταπήπτει αυτοδικαήως η εγγυητικέ επιστολές καλές εκτάλεσης, χωρής να 

θήγεται η επιβολέ των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, 

διατηρουμάνου του δικαιώματος καταλογισμού σε βΫρος του αναδόχου 

της διαφορΫς τιμές, Ϋλλων πρόσθετων δαπανών και κΫθε Ϋλλης 

αποθετικές που τυχόν θα προκύψουν από την ανΫθεση της 

συγκεκριμάνης προμέθειας, με βΫση την απόφαση του Δ.. του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. σε Ϋλλο αναδόχου. Περαιτάρω το Κ.Κ.Π.Π..Ε. δικαιούται να 

αναστεήλει την καταβολέ οποιουδέποτε ποσού, πληρωτάου σύμφωνα με 
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την παρούσα σύμβαση προς τον ΑνΫδοχο, μάχρις εκκαθαρήσεως των 

μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικάς επιστολάς καταπήπτουν. 

3. Ο προμηθευτές εήναι αποκλειστικΫ υπεύθυνος για κΫθε κήνδυνο που 

στράφεται κατΫ της  υγεήας των περιθαλπομάνων των ΠαραρτημΫτων του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

4. Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν άξοδα, απώλειες, ζημιάς και δαπΫνες 

του αναδόχου που προκλέθηκαν από την Ϋσκηση άνδικων μάσων κατΫ  

του ταυτΫριθμου διαγωνισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΤΡΨΕΙ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

1. Με απόφαση του Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδήου οργΫνου ο προμηθευτές κηρύσσεται υποχρεωτικΫ άκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κΫθε δικαήωμΫ του που απορράει απ’ αυτέ, 

εφόσον δεν φόρτωσε, παράδωσε έ αντικατάστησε τα συμβατικΫ 

υλικΫ/υπηρεσήες έ δεν επισκεύασε έ συντέρησε αυτΫ μάσα στον 

συμβατικό χρόνο έ στον χρόνο παρΫτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλάπονται στην παρούσα. 

2. τον προμηθευτέ/ανΫδοχο που κηρύσσεται άκπτωτος από την 

κατακύρωση, ανΫθεση έ σύμβαση, επιβΫλλονται, με απόφαση του Δ.. 

του Κ.Κ.Π.Π..Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδήου οργΫνου, το 

οποήο υποχρεωτικΫ καλεή τον ενδιαφερόμενο προς παροχέ εξηγέσεων 

αθροιστικΫ έ διαζευκτικΫ, οι παρακΫτω κυρώσεις: 

 ΚατΫπτωση ολικέ έ μερικέ της εγγύησης συμμετοχές έ καλές 

εκτάλεσης της σύμβασης, κατΫ περήπτωση. 

 Προμέθεια του υλικού σε βΫρος του εκπτώτου αναδόχου εήτε από 

τους υπόλοιπους προμηθευτάς που εήχαν λΫβει μάρος στον 

διαγωνισμό έ εήχαν κληθεή για διαπραγμΫτευση, εήτε με διενάργεια 

διαγωνισμού, εήτε με διαπραγμΫτευση. ΚΫθε Ϋμεση έ άμμεση 

προκαλούμενη ζημήα του δημοσήου έ τυχόν διαφάρον που θα 

προκύψει, καταλογήζεται σε βΫρος του εκπτώτου 

προμηθευτέ/ανΫδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γήνεται ακόμη και 

στην περήπτωση που δεν πραγματοποιεήται νάα προμέθεια του 

υλικού, κατΫ τα παραπΫνω οριζόμενα. την περήπτωση αυτέ, ο 

υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γήνεται με βΫση κΫθε 

στοιχεήο, κατΫ την κρήση του αρμοδήου οργΫνου και με βΫση τις 

αρχάς της καλές πήστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 Προσωρινός έ οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των προμηθειών των φοράων που εμπήπτουν στο πεδήο 

εφαρμογές του Ν. 4412/2016. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδέποτε 

περήπτωση, επιβΫλλεται σύμφωνα με τα όσα προβλάπονται στο αρ. 

74 του Ν.4412/16. 

 Καταλογισμός στον προμηθευτέ/ανΫδοχο ποσού ήσου άως και με το 

200%της αξήας των υλικών, για τα οποήα κηρύχθηκε άκπτωτος, όταν 

του δόθηκε το δικαήωμα να παραδώσει τα υλικΫ μάχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνήας διενάργειας του διαγωνισμού, 

ανεξΫρτητα εΫν τελικΫ άκανε έ όχι χρέση του δικαιώματος αυτού. 

 Εήσπραξη εντόκως από τον άκπτωτο από τη σύμβαση 

προμηθευτέ/ανΫδοχο από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λΫβει, εήτε 

με κατΫθεση του ποσού από τον ήδιο. Ο υπολογισμός των τόκων 
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γήνεται από την ημερομηνήα άναρξης του δικαιώματος λέψης του 

ποσού που δικαιούται να λΫβει από τον προμηθευτέ/ανΫδοχο μάχρι 

την ημερομηνήα άκδοσης της απόφασης κέρυξης του ως εκπτώτου, 

με το ισχύον κΫθε φορΫ ανώτατο όριο επιτοκήου για τόκο από 

δικαιοπραξήα, από την ημερομηνήα δε αυτέ και μάχρι της επιστροφές 

της, με το ισχύον κΫθε φορΫ επιτόκιο για τόκο υπερημερήας. 

 ε περήπτωση που η προμέθεια υλικού σε βΫρος εκπτώτου 

αναδόχου γήνεται με τροποποήηση όρων έ τεχνικών προδιαγραφών 

της κατακύρωσης, της ανΫθεσης έ της σύμβασης, από τις οποήες 

κηρύχθηκε άκπτωτος, κατΫ περήπτωση, κατΫ τον υπολογισμό του 

διαφάροντος σε βΫρος του, λαμβΫνεται υπόψη η διαφορΫ που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποήηση των σχετικών όρων έ τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποήα συμψηφήζεται με το προς καταλογισμό 

ποσό. 

3. Ο κΫθε προμηθευτές υποχρεούται να τηρεή απαράγκλιτα τους όρους και 

τις απαιτέσεις οι οποήες αναγρΫφονται στην παρούσα διακέρυξη 

(περιλαμβανομάνων και των παραρτημΫτων της), τους όρους της 

προσφορΫς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα 

υπογραφεή μετΫ την κατακύρωση της προμέθειας. την αντήθετη 

περήπτωση, θα υπΫρχουν κυρώσεις όπως αναφάρεται σχετικΫ παρακΫτω 

4. Η παρακολούθηση της καλές εκτάλεσης των όρων της σύμβασης και της 

ποσοτικές και ποιοτικές παραλαβέ των συμβατικών προϊόντων, καθώς 

και η σύνταξη κΫθε μένα του πρακτικού ποιοτικές και ποσοτικές 

παραλαβές, ανατήθεται στην Επιτροπέ Παρακολούθησης και Παραλαβές, 

που διορήζεται προς τούτο από το Κ.Κ.Π.Π..Ε., κατΫ ΠαρΫρτημα  του. 

5. Για κΫθε παρΫβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παρΫδοση μη 

συμβατικών προϊόντων (που δεν εήναι σύμφωνα με τις τεχνικάς 

προδιαγραφάς) επιβΫλλεται στον προμηθευτέ/ανΫδοχο ποινικέ ρέτρα, 

ήση άως και με το 200% της τελευταήας παραγγελήας και σε περήπτωση 

υποτροπές ήση άως και με το 300% της τελευταήας παραγγελήας, ανΫλογα 

με την βαρύτητα της παρΫβασης, σύμφωνα με την ανάλεγκτη κρήση του 

Δ.. ε κΫθε περήπτωση το Δ.. μπορεή ταυτόχρονα να καταγγεήλει την 

σύμβαση και να κηρύξει άκπτωτο τον ανΫδοχο. 

6. λες οι παραπΫνω κυρώσεις επιβΫλλονται από το Δ.. του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

μετΫ από προηγούμενη κλέση προς απολογήα του αναδόχου και αφού 

άχει συνταχθεή για κΫθε περήπτωση πρακτικό της, κατΫ περήπτωση και ανΫ 

ΠαρΫρτημα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε., Επιτροπές Παρακολούθησης και 

Παραλαβές που να διαπιστώνει κατΫ τρόπο επαρκέ την παρΫβαση. 

7. Η κέρυξη κατΫ τα ανωτάρω του αναδόχου ως εκπτώτου γήνεται από το 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. αζημήως για αυτό. 

8. Για τους λόγους που αναφάρονται παραπΫνω καταπήπτουν ταυτόχρονα 

οι ποινικάς ρέτρες που προβλάπονται από την κεήμενη νομοθεσήα. 

9. Ο προμηθευτές υποχρεούται στην απαράγκλιτη τέρηση των διατΫξεων 

της φορολογικές, της ασφαλιστικές, της περιβαλλοντικές και εργατικές 

νομοθεσήας σύμφωνα με το Ϋρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016. ε 

περήπτωση που διαπιστωθεή αμετΫκλητα, επανειλημμάνη σοβαρέ 

παρΫβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π..Ε. μπορεή να καταγγεήλει τη 

σύμβαση, με τη διαδικασήα και τις προϋποθάσεις των ανωτάρω 

παραγρΫφων. 

10. Οι παραπΫνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβΫλλονται ανεξαρτέτως της 

Ϋσκησης ποινικές δήωξης κατΫ του προμηθευτέ, εΫν η παρΫβασέ του 

αποτελεή και αξιόποινο αδήκημα. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΛΗΡΨΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γήνεται κατΫ μένα από την αρμόδια 

υπηρεσήα του Κ.Κ.Π.Π..Ε. με βΫση τα νόμιμα δικαιολογητικΫ. Σα ήδια 

ισχύουν και για οποιαδέποτε Ϋλλη αξήα που τυχόν προκύψει από την 

εφαρμογέ των συμβΫσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Σα αναγκαήα 

δικαιολογητικΫ πληρωμές ανΫ μένα για την εξόφληση της προμέθειας 

των ειδών εήναι : 

 Πρακτικό Ποσοτικές και Ποιοτικές Παραλαβέςκαι Παρακολούθησης των 

όρων της ύμβασης που θα συναφθεή με τον Προμηθευτέ το οποήο θα 

συντΫσσεται από την κατΫ περήπτωση και ανΫ ΠαρΫρτημα έ δομέ 

αρμόδια Επιτροπέ που θα οριστεή από το Κ.Κ.Π.Π..Ε. για την 

Παραλαβέ των Ειδών και Παρακολούθηση των όρων της οικεήας 

ύμβασης. 

 Σιμολόγιο. το τιμολόγιο θα αναφάρονται αναλυτικΫ οι ποσότητες και οι 

χρεώσεις για κΫθε ΠαρΫρτημα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε. καθώς και το γενικό 

σύνολο. 

 Βεβαήωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφοράς (ασφαλιστικέ 

ενημερότητα). 

 Υορολογικέ ενημερότητα. 

 ΚΫθε Ϋλλο δικαιολογητικό που τυχόν έθελε ζητηθεή από τις αρμόδιες 

υπηρεσήες που διενεργούν τον άλεγχο και την πληρωμέ. 

2. Η αμοιβέ του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατέσεις όπως 

κΫθε φορΫ αυτάς προβλάπονται από τις εκΫστοτε ισχύουσες διατΫξεις. 

3. Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. δεν ευθύνεται για καθυστάρηση πληρωμές του αναδόχου, 

όταν αυτέ οφεήλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη άγκαιρη 

παρΫδοση των τιμολογήων, σε λανθασμάνη άκδοση αυτών, σε συμβατικάς 

παραβΫσεις κλπ. έ όταν Ϋλλοι παρΫγοντες Ϋσχετοι προς την ευθύνη του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. την προκαλούν. 

4. Σον ανΫδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατέσεις συμπεριλαμβανομάνου 

του φόρου εισοδέματος. 

5. Ο προμηθευτές επιβαρύνεται με τα άξοδα μεταφορΫς και 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών, την αξήα των δειγμΫτων σε περιπτώσεις 

ελάγχου ποιότητας και λοιπών στοιχεήων των ειδών, τα άξοδα της χημικές 

εξάτασης έ της διενεργηθεήσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το 

αποτάλεσμα αυτών απάδειξε ότι το εήδος που εξετΫστηκε δεν 

ανταποκρήνεται με το συμφωνηθάν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

1. Φωρής την προηγούμενη γραπτέ συναήνεση του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ο 

Προμηθευτές δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικάς πληροφορήες που του 

δόθηκαν έ που ο ήδιος ανακΫλυψε κατΫ την εκτάλεση της προμέθειας, 

ούτε κοινοποιεή στοιχεήα, άγγραφα και πληροφορήες των οποήων λαμβΫνει 

γνώση σε σχάση με τη ύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνΫ ώστε το 

προσωπικό του, και κΫθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρέσει την ως 

Ϋνω υποχράωση. ε περήπτωση αθάτησης από τον ΑνΫδοχο της ως Ϋνω 
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υποχράωσές του, η Αναθάτουσα Αρχέ δικαιούται να απαιτέσει την 

αποκατΫσταση τυχόν ζημήας της και την παύση κοινοποήησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παρΫλειψέ της στο μάλλον.  

2. Ο Προμηθευτές δεν δύναται να προβαήνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρής 

την προηγούμενη συναήνεση του Κ.Κ.Π.Π..Ε., ούτε να συμμετάχει σε 

δραστηριότητες ασυμβήβαστες με τις υποχρεώσεις του απάναντι στο 

Κ.Κ.Π.Π..Ε. και δεν δεσμεύει το Κ.Κ.Π.Π..Ε., με κανάνα τρόπο, χωρής την 

προηγούμενη γραπτέ της συναήνεση. 

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περή εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανΫδοχο 

και μετΫ την ολοκλέρωση του άργου του εις το διηνεκάς. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΔΟΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 

1. Η παραγγελήα ειδών θα δοθεή γραπτώς από το Κ.Κ.Π.Π..Ε., τμηματικΫ και 

σύμφωνα με τις ανΫγκες του και όπως αναλυτικΫ και ειδικΫ περιγρΫφεται 

στο ΠαρΫρτημα Β΄ παρούσης. 

Ο προμηθευτές υποχρεούται να παραδήδει τα υλικΫ : 

- τμηματικΫ εντός δύο ημερών από την ημάρα παραγγελήας στο κΫθε 

ΠαρΫρτημα  του Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

- ανΫλογα με τις ανΫγκες που θα παρουσιΫζονται κΫθε φορΫ στην 

άδρα έ στο παρΫρτημα, 

- μάσα στις αποθέκες του κΫθε Παραρτέματος  του Κ.Κ.Π.Π..Ε., με 

άξοδα, ευθύνη και μάριμνα του προμηθευτέ. 

2. Η παραλαβέ των υλικών γήνεται από την, κατΫ περήπτωση Παραρτέματος 

, αρμόδια Επιτροπέ του Κ.Κ.Π.Π..Ε. με την σύνταξη πρωτοκόλλου 

ποσοτικές και ποιοτικές παραλαβές. 

3. Καθ’ όλη τη διΫρκεια εκτάλεσης της ύμβασης, ο Προμηθευτές θα πράπει 

να συνεργΫζεται στενΫ με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π..Ε., 

υποχρεούται δε να λαμβΫνει υπόψη του οποιεσδέποτε παρατηρέσεις 

σχετικΫ με την εκτάλεση της σύμβασης. 

4. Ο Προμηθευτές υποχρεούται να παρήσταται σε υπηρεσιακάς συνεδριΫσεις 

που αφορούν την υμβατικέ Προμέθεια (τακτικάς και άκτακτες), 

παρουσιΫζοντας τα απαραήτητα στοιχεήα που τυχόν του ζητηθούν για την 

αποτελεσματικέ λέψη αποφΫσεων. 

5. Ο Προμηθευτές θα εήναι πλέρως και αποκλειστικΫ μόνος υπεύθυνος για 

την τέρηση της ισχύουσας νομοθεσήας σε σχάση με  την παρούσα 

σύμβαση.  ε περήπτωση που ο Προμηθευτές εήναι Ένωση/ Κοινοπραξήα, 

τα Μάλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξήα, θα εήναι από κοινού και 

εις ολόκληρων υπεύθυνα άναντι του Κ.Κ.Π.Π..Ε. για την εκπλέρωση όλων 

των απορρεουσών από τη Διακέρυξη/ΠροσφορΫ/ύμβαση 

υποχρεώσεών τους. Συχόν υφιστΫμενες μεταξύ τους συμφωνήες περή 

κατανομές των ευθυνών τους άχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικάς τους 

σχάσεις και σε καμήα περήπτωση δεν δύνανται να προβληθούν άναντι της 

Αναθάτουσας Αρχές ως λόγος απαλλαγές του ενός Μάλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Ϋλλου έ των Ϋλλων Μελών για την 

ολοκλέρωση της Προμέθειας. 

6. ε περήπτωση που ο Προμηθευτές εήναι Ένωση/ Κοινοπραξήα και κατΫ τη 

διΫρκεια της εκτάλεσης της ύμβασης, οποιαδέποτε από τα Μάλη της 

Ένωσης/ Κοινοπραξήας, εξαιτήας ανικανότητας για οποιοδέποτε λόγο έ 

λόγω ανωτάρας βήας, δεν μπορεή να ανταποκριθεή στις υποχρεώσεις του, 
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τα υπόλοιπα Μάλη συνεχήζουν να άχουν την ευθύνη ολοκλέρωσης της 

ύμβασης με τους ήδιους όρους. 

7. ε περήπτωση λύσης, πτώχευσης, έ θάσης σε καθεστώς αναγκαστικές 

διαχεήρισης έ ειδικές εκκαθΫρισης ενός εκ των μελών που απαρτήζουν τον 

ΑνΫδοχο, η ύμβαση εξακολουθεή να υφήσταται και οι απορράουσες από 

τη ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομεήναντα μάλη του 

Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτΫ εήναι σε θάση να τις εκπληρώσουν. Η κρήση 

για τη δυνατότητα εκπλέρωσης έ μη των όρων της ύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτικέ ευχάρεια του αρμοδήου οργΫνου της Αναθάτουσας Αρχές. 

ε αντήθετη περήπτωση, η Αναθάτουσα Αρχέ δύναται να καταγγεήλει τη 

ύμβαση. Επήσης σε περήπτωση συγχώνευσης, εξαγορΫς, μεταβήβασης 

της επιχεήρησης κλπ. κΫποιου εκ των μελών που απαρτήζουν τον ΑνΫδοχο, 

η συνάχιση έ όχι της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτικέ ευχάρεια της 

Αναθάτουσας Αρχές. ε περήπτωση λύσης έ πτώχευσης του Αναδόχου, 

όταν αυτός αποτελεήται από μήα εταιρεήα, έ θάσης της περιουσήας αυτού 

σε αναγκαστικέ διαχεήριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδήκαια από την 

ημάρα επάλευσης των ανωτάρω γεγονότων. ε τάτοια περήπτωση 

καταπήπτουν υπάρ της Αναθάτουσας Αρχές και οι Εγγυητικάς Επιστολάς 

Προκαταβολές και Καλές Εκτάλεσης που προβλάπονται στη ύμβαση. 

8. Ο Προμηθευτές υποχρεούται καθ’ όλη τη διΫρκεια της ύμβασης να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβΫλλονται από τον Ν.3310/05 

όπως τροποποιέθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

9. Ο Προμηθευτές υποχρεούται να λΫβει τα αναγκαήα μάτρα απόσυρσης του 

προϊόντος από την αγορΫ, σε περήπτωση που η χρέση του θάτει σε 

κήνδυνο την υγεήα έ και τη ασφΫλεια των ασθενών, των χρηστών έ 

ενδεχομάνως Ϋλλων προσώπων, καθώς και την ασφΫλεια πραγμΫτων, 

και ενδεχομάνως να τα αντικαταστέσει με δικΫ του άξοδα. 

10. Σον ΑνΫδοχο βαρύνουν οι κρατέσεις:  

α) ΚρΫτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επή της συμβατικές αξήας 

χωρής Υ.Π.Α. υπάρ της ενιαήας αρχές δημοσήων συμβΫσεων, 

Φαρτόσημο 3% επή της ανωτάρω κρΫτησης και ΟΓΑ Φαρτοσέμου 20% 

β) ΠαρακρΫτηση Υόρου 4% για προμέθεια ειδών έ 8% για λέψη 

υπηρεσιών επή της συμβατικές αξήας χωρής Υ.Π.Α. 

γ) Για την κΫλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβΫλλεται 

κρΫτηση ύψους 0,06% (από την άναρξη ισχύος που ορήζουν οι 

διατΫξεις του ν. 4412/16) επή της συμβατικές αξήας χωρής Υ.Π.Α. 

δ) ΚρΫτηση ύψους 0,02% υπάρ του Δημοσήου, η οποήα υπολογήζεται επή 

της αξήας, εκτός ΥΠΑ, της σύμβασης. Σο ποσό αυτό παρακρατεήται σε 

κΫθε πληρωμέ από την αναθάτουσα αρχέ στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικές Διεύθυνσης Δημοσήων υμβΫσεων και 

Προμηθειών (από την άναρξη ισχύος που ορήζουν οι διατΫξεις του ν. 

4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

1. Ο προμηθευτές δεν δικαιούται για κανάνα λόγο να διακόψει την παροχέ 

των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτάρας βήας, οι οποήες 

παρατήθενται περιοριστικΫ: 

 ΠυρκαγιΫ  

 Πλημμύρα 
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 εισμός 

 Πόλεμος 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΑΝΕΚΦΨΡΗΣΟ  ΤΜΒΑΗ-ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

1. Η σύμβαση αυτέ θα εκτελεσθεή αποκλειστικΫ από τον ανΫδοχο. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση με Ϋλλο τρόπο των εκ της παρούσας 

σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η 

εκχώρηση των απαιτέσεων του αναδόχου σε τρήτο φυσικό έ Νομικό 

πρόσωπο. Απαγορεύεται με οποιονδέποτε τρόπο έ εκχώρηση μερικώς έ 

ολικώς της προμέθειας (μερικώς έ και ολικώς). 

2. Σο κεήμενο της σύμβασης υπερισχύει από κΫθε Ϋλλο σχετικό κεήμενο 

(Διακέρυξη, προσφορΫ κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλμΫτων, έ 

παραδρομών εν γάνει αυτού. 

3. Για κΫθε Ϋλλο θάμα που άχει σχάση με την εκτάλεση της σύμβασης και δεν 

ρυθμήζεται από αυτέν ισχύουν οι όροι της διακέρυξης και οι διατΫξεις περή 

Προμηθειών του Δημοσήου. 

4. Η εν λόγω σύμβαση διάπεται από το Ελληνικό Δήκαιο. ε περήπτωση 

διαφορών, που ενδεχομάνως προκύψουν σχετικΫ με την ερμηνεήα έ την 

εκτάλεση έ την εφαρμογέ της ύμβασης έ εξ’ αφορμές της, η 

Αναθάτουσα Αρχέ και ο Προμηθευτές καταβΫλλουν κΫθε προσπΫθεια για 

τη φιλικέ επήλυσέ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλές πήστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών πΫντα υπό το πρήσμα της 

προστασήας του Δημοσήου συμφάροντος. 

5. ε περήπτωση αδυναμήας εξεύρεσης κοινΫ αποδεκτές λύσης αποκλειστικΫ 

αρμόδια εήναι τα ΕλληνικΫ Δικαστέρια και δη αυτΫ των Αθηνών. 

6.  Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεή έ τροποποιηθεή με τη σύμφωνη 

γνώμη και των δύο συμβαλλομάνων, σύμφωνα με τις διατΫξεις του 

ν.4412/16. 

7. ε περήπτωση που καταργηθεή έ μεταφερθεή οποιαδέποτε υπηρεσήα του 

Κ.Κ.Π.Π..Ε., ισχύει η υποχράωση παροχές των προϊόντων στο νάο 

περιβΫλλον. 

8. Η υπηρεσήα άχει το δικαήωμα μονομερώς να αυξέσει στον ανΫδοχο τις 

συμβατικάς ποσότητες για την κΫλυψη τυχόν εκτΫκτων αναγκών, που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιέσει εγγρΫφως μάσα, σε 

εύλογο χρονικό διΫστημα. 

9. Σο Κ.Κ.Π.Π..Ε. διατηρεή το δικαήωμα να προμηθευτεή μεγαλύτερες έ 

μικρότερες ποσότητες από αυτάς που αναφάρονται στη παρούσα εντός 

του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της οικεήας προκέρυξης όπως 

προκύπτει συνυπολογήζοντας τις παρατΫσεις για λόγους υπηρεσιακών 

αναγκών. 

10. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλάπονται από την διακέρυξη και 

δεν θα υπερβαήνουν τα όρια που τήθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, 

αλλΫ αποβλάπουν στην κΫλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των 

επή μάρους μονΫδων του Κάντρου, ο προμηθευτές θα υποβΫλλει 

οικονομικοτεχνικέ μελάτη για άγκριση, εφόσον του ζητηθεή. 

Η ύμβαση αυτέ συντΫχθηκε σε τρήα ήδια πρωτότυπα, αφού δε διαβΫσθηκε, 

βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογρΫφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο 

αντήτυπα παραμάνουν  στο αρμόδιο Γραφεήο του Κ.Κ.Π.Π..Ε.  για λογαριασμό 

του πρώτου των συμβαλλομάνων, το δε Ϋλλο παράλαβε ο προμηθευτές. 
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 ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον   ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

ΣΟΤ Κ.Κ.Π.Π..Ε. 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ) 

ΠΡΟ ΣΟ  

……………….. ………………. 

………………..,  Σ.Κ. ………… 

 

Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικές 

επιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιράσεως και διζέσεως μάχρι του ποσού των ..…………. € υπάρ της εταιρεήας 

………………………………………… για την συμμετοχέ της στον διενεργούμενο  

διαγωνισμό του …………………..……………… για την  ανΫθεση 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακέρυξέ σας. 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχέ στον ανωτάρω 

διαγωνισμό απορράουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρεήας καθ΄ όλο τον 

χρόνο ισχύος της.     

Σο παραπΫνω ποσόν τηρούμε στην διΫθεσέ σας και θα καταβληθεή ολικΫ έ 

μερικΫ χωρής καμήα από μάρους μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να 

ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη της απαήτησης  μάσα σε  τρεις (3) ημάρες  από απλέ 

άγγραφη ειδοποήησέ σας.      

ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατΫπτωσης υπόκειται 

στο εκΫστοτε ισχύον πΫγιο τάλος χαρτοσέμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατεήνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

άγγραφο της Τπηρεσήας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αήτημΫ σας θα μας  

υποβληθεή πριν από  την ημερομηνήα λέξης της.  

Η παρούσα ισχύει μάχρι και την ………………………. 

(Ο χρόνος ισχύος πράπει να εήναι μεγαλύτερος άνα (1) μένα του χρόνου ισχύος 

της προσφορΫς, όπως αναφάρεται  στη  Διακέρυξη).  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν 

δοθεή στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογήζοντας και το ποσόν της παρούσης, 

δεν υπερβαήνει το όριο των εγγυέσεων που άχουν καθοριστεή από το Τπουργεήο 

Οικονομικών για την τρΫπεζΫ μας.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟ (Ε ΕΤΡΨ) 

ΠΡΟ ΣΟ  

……………….. ………………. 

……………………….  Σ.Κ. ……………… 

 

Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικές 

επιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιράσεως και διζέσεως μάχρι του ποσού των ..…………. € υπάρ της εταιρεήας 

………………………………………… για την καλέ εκτάλεση των όρων της ύμβασης 

…………………..……………… για την  προμέθεια 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακέρυξέ σας. 

Σο παραπΫνω ποσόν τηρούμε στην διΫθεσέ σας και θα καταβληθεή ολικΫ έ 

μερικΫ χωρής καμήα από μάρους μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να 

ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη της απαήτησης  μάσα σε  τρεις (3) ημάρες  από απλέ 

άγγραφη ειδοποήησέ σας.      

ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατΫπτωσης υπόκειται 

στο εκΫστοτε ισχύον πΫγιο τάλος χαρτοσέμου. 

Η παρούσα ισχύει μάχρι και την επιστροφέ αυτές 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν 

δοθεή στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογήζοντας και το ποσόν της παρούσης, 

δεν υπερβαήνει το όριο των εγγυέσεων που άχουν καθοριστεή από το Τπουργεήο 

Οικονομικών για την ΣρΫπεζΫ μας.   
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