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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Δ.Δ. 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  

 

 

 

 

 Λαμία  28-12-2022  

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ :   2233  

Ταχ. Διεύθυνση    :Σμύρνης 25 Λαμία 35132  

Τμήμα                    :Προμηθειών  

Πληροφορίες       :Α. Λαθούρα & Ι. Καββαδίας  

Τηλέφωνο             :22213-50812 & 22313-51117  

Fax                        :22210-32950 & 22313-51125  

Email                     :aspasia.lathoura@0950.syzefxis.gov.gr   

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4η / 2022 

 

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ )# 80.716,69€# 

(71.398,55 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΚΑΕ 1511 , CPV 15000000-8 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 

 

 

 

ΟΧΙ 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

 

29-12-2022 

 

ΗΜΕΡΑ:  

Πέμπτη 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

Το αργότερο  

 
ΕΩΣ ΤΗΝ 29-12-2022 

 

 

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 

 

ΑΡ. ΣΥΣΤ.  

ΕΣΗΔΗΣ: 180746 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
29-12-2022 

ΗΜΕΡΑ: Πέμπτη 

ΩΡA  μ.μ.15.οο 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16-01-2023 

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 

ΩΡΑ  μ.μ.22.00 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ) 

20-01-2023 

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 

ΩΡΑ 10.00  π.μ. 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

270  ΗΜΕΡΕΣ 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

www.promitheus.gov.gr  

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 

 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.) 

Έχοντας υπόψη  

Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει 

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

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

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

4782/21 (ΦΕΚ Α’ 36/2021) ». 

4. Της παραγράφου Β.δ του άρθρου 1 του  Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-

2011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.». 

5. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας». 

6. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών 

προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Του Ν.3886/10 Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 

379 του Ν. 4412/2016. 

8. Του Ν. 4254/2014 περί μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις 

(υποπαράγραφος ΣΤ.5). 

9. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων» 

10. Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων 

για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29.05.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4412/2016 άρθρο 375 παρ. 7 σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται 

κράτηση 0,06% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ. 

11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-

2007) όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016. 

12. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

13. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α/7-4-2014). 

Β. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
 

      1. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 108142/15-11-2022 (ΦΕΚ 1076/ΥΟΔΔ/22-11-2022) 

απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

σχετικά με το διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοια 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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       2.Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.  

3.Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

4.Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

5.Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

6.Την υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΥΑ περί εξουσιοδότησης των ΜΚΦ για 

την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, 

εργασιών κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά 

κωδικό αριθμό είδους. 

7.Την ΥΑ 1100/1987 (ΦΕΚ 788/Β΄/1987) περί κωδικοποίηση των διατάξεων του 

Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Κοινής Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

8.Την ΥΑ Α2-1162/2004 (ΦΕΚ 874/Β΄/2004) περί ρυθμίσεων σχετικά με την 

εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων, και την ΥΑ Α2-3255/2006 

(ΦΕΚ 851/Β΄/2006) περί εμπορίας, διακίνησης και διάθεσης κατεψυγμένων 

αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης). 

9.Την Αγορανομική Διάταξη 14/1989, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Α2-

2207/2007 (ΦΕΚ 815/Β΄/2007). 

   10.Την ΥΑ 313312/1994 (ΦΕΚ 52/Β΄/1994) περί ποιοτικού ελέγχου των νωπών 

οπωροκηπευτικών. 

   11.Την υπ’ αριθμ. 15523/30-8-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/Β’/2006) Περί αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 

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

   12.Την υπ’ αριθμ. ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β΄/2012) Περί  

Υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων 

και ποτών και άλλες διατάξεις. 

   13.Την ΥΑ 257543/2003 (ΦΕΚ 1122/Β΄/2003) περί συμπληρωματικών μέτρων 

εφαρμογής του Κανονισμού 1148/2001 στον τομέα νωπών 

οπωροκηπευτικών. 

   14.Την υπ. αριθμ.  239/25-10-2022   απόφαση ανάληψης της Υπηρεσίας μας. 

   15.Την εγγραφή και δέσμευση του υπολειπόμενου  ποσού των 160.000,00 ευρώ 

στον αντίστοιχο ΚΑΕ 1511  με την έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2023. 

   16.Την αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ/04-03-2022 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών με 

θέμα « Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 

– Καθορισμός δαπανών με τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 

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

   17.Την ανάγκη Έγκρισης διαγωνιστικής διαδικασίας  Ανοικτού Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τα 

παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος, συνολικού προϋπολογισμού 163.051,25€, με το ΦΠΑ για ένα έτος. 

Αναλυτικά για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού του ποσού των 1.516,46€, 

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

Παράρτημα ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του ποσού των 68.937,61€, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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   18.Την υπ’ αριθμ. 29η /31-10-2022(Θέμα 1ο ) Απόφαση Δ.Σ/Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. περί 

έγκρισης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή 

τροφίμων για 12 μήνες. 

    

  19.Την υπ. αριθμ. 1822/02-11-2022 Διακήρυξη   Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τα 

Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε συνολικού προϋπολογισμού 163.051,25 €, 

ευρώ με το ΦΠΑ για ένα έτος. 

 

   20.Το υπ. αριθμ. 1944/24-11-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

   21.Την υπ. αριθμ.  31η/30-11-2022 (θέμα 8ο)   απόφασης του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  

«Έγκριση και αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την 

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

προϋπολογισμού 163.051,25 €, ευρώ με το ΦΠΑ για ένα έτος». 

 

   22. Το υπ. αριθμ. 2128/14-12-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

   23.Την υπ. αριθμ.  34η/16-12-2022 (θέμα 2ο)   απόφασης του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε  

«Έγκριση και αποδοχή του πρακτικού της επιτροπής για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τα 

Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε συνολικού προϋπολογισμού 163.051,25 €, 

ευρώ με το ΦΠΑ για ένα έτος». 

 

   24.Τις από 23-12-2022 συμβάσεις προμήθειας τροφίμων με τις εταιρείες 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

   25.Την από 28-12-2022 σύμβαση με την εταιρεία ΛΑ ΚΡΕ. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

                                           

 

1. Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για 12 μήνες, 

προϋπολογισμένης δαπάνης  ογδόντα  χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ 

και εξήντα εννέα λεπτών (80.716,69€) με τον αναλογούντα  Φ.Π.Α. 

(71.398,55€ χωρίς Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( Χαμηλότερη Τιµή) σε 

Ευρώ, στον ΚΑΕ 1511, CPV 15000000-8 (Τρόφιμα).  

2. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων ανά 

ομάδα είδους μίας ή περισσότερων  ή για το σύνολο του διαγωνισμού ή 

για κάθε Παράρτημα χωριστά όπως προκύπτει από τους πίνακες που 

αφορούν κάθε Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  και οι οποίοι παρατίθενται 

στο Παράρτημα Β’ της παρούσης, Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν 

δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο διαδικτυακό τόπο 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στον ελληνικό Τύπο. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

σύμφωνα με το αρ. 121 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 

του Ν.4605/19. 

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή 

Διαγωνισμού») του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. 

5. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 29-12-2022 και ώρα: 15.00μμ. 

6. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 16-01-2023  και  ώρα: 

22.00μμ. 

7. Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

8. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

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

και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013. 

9. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται 

ηλεκτρονικά από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Διαγωνισμού»). 

10. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 

11. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους υποψήφιους για διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 270 ημέρες. 

12. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της 

Προκήρυξης, φέροντας ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του 

συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως , 

τουλάχιστον δέκα ημέρες (10) προ της εκπνοής της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος παροχής 

διευκρινήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα απαντήσει 

ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα 

γίνουν, το αργότερο έξι (6) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (άρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 

13. Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην 

ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί 

με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. 

14. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της 

Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης 

με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τους 

διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής http://kkppstereas.gr. 

Επίσης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ  

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

16. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της 

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού 

(παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16). 

17. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο  (2) τοπικές εφημερίδες. 

Επίσης το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο 

του Προγράμματος Διαύγεια , καθώς και στον ιστότοπο του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

http://kkppstereas.gr.: Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει 

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

 

 

Άρθρο 1ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής και λόγοι αποκλεισμού 

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής. 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται 

στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των 

πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 

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

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν 

τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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2. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη 

νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα 

Προμήθεια/Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 

ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 

υποχρεούται να το πράξει. 

3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να 

προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν 

εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν (στην τεχνική 

προσφορά) την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

του κράτους εγκατάστασής τους (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16) ή να 

προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 

4. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά 

όλες τις προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες. 

 

Β. Λόγοι αποκλεισμού.  

1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή 

σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση 

που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016, ή είναι γνωστό στην 

αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

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

48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 
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309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

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

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

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας (παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016). 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου, 
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γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι 

ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 

το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή 

του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιαδήποτε ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε 

από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 

τουλάχιστον µέλος της. 

 

Άρθρο 2ο 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά 

τους, επί ποινή απόρριψης, δικαιολογητικά: 

  

Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

2. To Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 27 του Ν. 

4782/2011. 

i. «Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  »: 
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Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της 

οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η 

οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το 

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

ΕΑΑΔΗΣΗ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες 

εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή 

είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης. 

• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

ii. Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα 

πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως 

αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται 

να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις 

αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει 

τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα 

αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση 

πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 

του ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η 

αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή 

τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. Το ΤΕΥΔ 

δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους 

συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και 

επιλογής. Πέραν αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ. 79 του ν.4412/16). 

 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο 

σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 

υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη 

διακήρυξη  (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο 

PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf 

(Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. Κατά 

τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ 

αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Α΄/16-

11-2016) περί έγκρισης Ευρωπαϊκού ενιαίου έγγραφου 

σύμβασης  (ΕΕΕΣ)   
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 

Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η 

προσφορά  ένωσης οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 



1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   4η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Σελίδα 11 από 109 

 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3. O κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

που θα αναγράφονται οι ομάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά και 

ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

4. To Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 27 του Ν. 

4782/2011. 

iii. «Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  »: 

2. O κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

που θα αναγράφονται οι ομάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά και 

ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

 

 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

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

2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. 

Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι 

απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις ή το ανωτέρω ΤΕΥΔ 

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 

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

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς θεώρηση, του 

νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της 

εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ 

εκπροσώπησης ή στο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή στο πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ. 

3.2 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας 

(Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο 

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

συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της 

εταιρείας από την αρμόδια αρχή  

3.3 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

 Ανάλογα με τη μορφή τους, 

αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 

που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα 

οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 

λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 

μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για 

τους ημεδαπούς. 
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 Σε περίπτωση που η χώρα 

προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 

αντικαθίσταται ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή 

στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή 

προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 

τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό 

νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη 

βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση από την 

αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά (αρ. 80 ν.4412/16). 

 

   

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

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

2. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως 

ανωτέρω, υπό στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. Διευκρινίζεται ότι : 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 

υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 

        3.  O κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που     

θα αναγράφονται οι ομάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά και ισχύει για 

όλους τους συμμετέχοντες 

 

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε 

προμηθευτή ή και πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση. 

 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 Δήλωση σύστασης ένωσης 

προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των 

εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος 

αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου 

της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 

αναπληρώνει. 

3. Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης υποψήφιων αναδόχων. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται 

εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 
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προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

5. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης 

αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της 

ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

 

 

6. O κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 

που θα αναγράφονται οι ομάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά 

και ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες 

 

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 

 

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον ζητείται από την παρούσα 

διακήρυξη να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, αυτά θα είναι 

επικυρωμένα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014 σύμφωνα με τον οποίο 

αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., 

τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο 

κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από 

κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού 

τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα 

και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 

εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των 

ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται ανωτέρω. Ομοίως, υποβάλλονται και 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο. 

 

Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.  

1. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα τις διακήρυξης ή που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ή όποιες περιπτώσεις αναφέρονται στην 

παρούσα διακήρυξη, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 

κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση όπου δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση 

από την αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις  της διακήρυξης (αρ. 80 

ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες 

υποψηφίων. 

 

 

Άρθρο 3ο 

Διευκρινήσεις για την υποβολή των Δικαιολογητικών 

συμμετοχής 

 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

3. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν 

υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 

στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

5. Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει, με 

ποινή αποκλεισμού, να είναι εντός των τριάντα (30) τελευταίων ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ.  

6. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο 

σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο 

N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από 

τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον 

παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 

7. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση 

με τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων 

που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις 

προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά 

θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της 

οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 
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Άρθρο 4ο 

Εγγυήσεις 

 

1.Εγγύηση  συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

1.1. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για τα 

είδη που προσφέρει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 302 

του Ν4412/2016. 

1.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς  που ζητά η διακήρυξη. 

1.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την 

παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

1.4. Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ. 

2. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης.   

2.1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει 

για όσο διαρκεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 

302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της 

σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

2.2. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και 

έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 

δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2.3. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της 

προσφοράς, όλα τα στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ’ και Ε’ της 

παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων 

αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών 

 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι 

προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

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

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

3. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο 

Διαγωνισμό υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην 

Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν 

αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον 

υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και 

Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης. 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου και 

Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση 

προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά. 

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, 

κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε 

λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για 

την προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να 

καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα 

υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η 

συμπλήρωση και η διευκρίνιση δεν μπορεί να συνιστά εκ νέου υποβολή με 

μεταβολή ουσιώδους στοιχείου και επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα 

στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση 

παραληφθέντων δικαιολογητικών. 

5. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από 

την Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 29-12-2022 και ώρα 

15.00 μμ 

7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 16-01-2023 και 

ώρα 22.00μμ 

8. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό 

φάκελο εντός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη, προθεσμίας. Τα 

περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής : 

9. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» και, 

10. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

11. Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων 

αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος 

Διαγωνισμού. 

12. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 

 τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας ως 

απαραίτητα στοιχεία Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

file:///C:/Users/65/Desktop/www.promitheus.gov.gr
file:///C:/Users/65/Desktop/www.promitheus.gov.gr
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 τα στοιχεία που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της 

παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς. 

13. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

14. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

15. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται 

η οικονομική προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ο οποίος περιέχει τα 

οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

16. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

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

17. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

18. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει, 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διενέργειας 

του Διαγωνισμού, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

19. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

20. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και 

φαξ όλων των μελών τους. 

21. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 

ή που υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη 

προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών όπως τηρείται μέσω 

των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του Συστήματος. 

22. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης. 

23. Οι Υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, τις διοικητικές 

ενστάσεις ή προσφυγές του αρ. 7 της παρούσας κατά της Προκήρυξης 

του Διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση ή προσφυγή έχει απορριφθεί, 

θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της Προκήρυξης. 

24. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή 

τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται. 

25. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

26. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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27. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διακόσιες 

εβδομήντα (270) ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την 

επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν 

δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης 

συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

28. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 

τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

29. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη (ακόμη 270 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 

του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

30. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

31. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για μέρος της προμήθειας. 

32. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα 

και τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή 

επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, (όπως μπορεί να είναι και 

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

αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη 

μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. 

33. O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, 

σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα 

επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 

δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

34. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή 

απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις 

αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

35. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 

σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι 

απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων 

επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο 

συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, 

κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 

απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

36. Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα 

οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων 

προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν 
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σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά 

ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά 

που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες 

Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την 

καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 

στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Στην περίπτωση που υποβάλλεται 

προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του 

τελικού προϊόντος, τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και για τον 

κατασκευαστή. 

Άρθρο 6ο  

Αποσφράγιση προσφορών 

 

6.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί όπως αναφέρεται 

στην παρούσα μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

κειμένων και διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών. 

6.2. Η αποσφράγιση διενεργείται σε στάδια με πρώτο στάδιο το στάδιο 

αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και έπειτα των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών 

προσφορών». Η αποσφράγιση του κάθε σταδίου ολοκληρώνεται την ίδια 

ηµέρα, και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  µε την εξής διαδικασία: 

6.3. H αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά - Οικονομικών προσφορών » γίνεται 4 

(τέσσερες) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

 

6.4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- 

Οικονομικών προσφορών », η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του 

Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των 

οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους 

της Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί 

αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των 

Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της 

Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Η σχετική 

απόφαση κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους. 

6.5. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική 

Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 

6.6. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής: 

 απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, και 

 εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας. 

6.8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει 

συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των 
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Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του 

Διαγωνισμού υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Εφόσον 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, η 

προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν 

αξιολογείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη: 

 Προσφορά που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  
 Οι αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. 
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή μη προσήκουσα υποβολή 

δικαιολογητικού. 
 Έλλειψη επίσημης μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, 

σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.  
 Έλλειψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασής της στην 

Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. 
 Έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση 

εγκατάστασης στην  αλλοδαπή ή σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή 

δεν εκδίδει σχετικό δικαιολογητικό. 
 Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 
 Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
 Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή μη 

απάντησης εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει 

σχετικό ζήτημα. 
 Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και 

αντιφατική. 
 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους, όπως 

αυτοί καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά που 

παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και το Παράρτημα 

Α΄ και Β΄ της Προκήρυξης. 
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή. 
 Προσφορά στην οποία δεν αναγράφεται τιμή σε Ευρώ ή στην οποία 

δίνεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος. 

6.9. Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον 

στο λοιπό σώμα της Προκήρυξης προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους 

οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται 

ρητά. 
 

Άρθρο 7ο 

Διοικητικές Ενστάσεις και Προσφυγές 

 

7.1. Κατά της Προκήρυξης της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της 

νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

μπορεί να ασκηθεί ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν με το Ν.4412/16. Προδικαστικές προσφυγές, εφόσον εκ του 

προϋπολογισμού εμπίπτει ο διαγωνισμός στις διατάξεις της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 

4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 

3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και με το 

ν.4412/16. 
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7.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 

Υποψηφίους μέσω του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

7.3. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, εφόσον εμπίπτει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, κατά πράξεων που εκδίδονται πριν 

από την σύναψη της σύμβασης, απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την 

προδικαστική προσφυγή παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016. Σχετικά με 

την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσκομίζεται 

ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

του υποβολή. 

7.4. Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ το κατά το 

ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Μετά 

την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

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

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο Κεφ. Vτου Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), και τις 

διατάξεις του Ν.4412/16. 

7.5. Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός 

από τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν 

γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

7.6. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα . 

 

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα 

 

8.1. Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή θα δοθεί  σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Παραρτήματος Α για την προμήθεια των ειδών σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες του Παραρτήματος Β’. Η 

αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά 

ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την 

παρεχόμενη υπηρεσία ή και προϊόν στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα που αφορούν τα 

είδη, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 

τιμή ανά είδος που προσφέρουν έως και δύο δεκαδικά  (2) δεκαδικά ψηφία 

(αριθμοί) . Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για μέρος της προμήθειας. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη 

υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα 

διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. Η τιμή που θα δίδεται στο 

σύστημα ανά ομάδα πρέπει να είναι ίση με την αξία που δίνεται ανά ομάδα 

πρό ΦΠΑ με τα έντυπα οικονομικών προσφορών. 
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8.2. Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε 

συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

8.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

8.4. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και 

δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

8.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούται να 

παρέχουν αυτά.  

8.6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 

κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη 

αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 

μεθόδου παροχής της προμήθειας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την 

υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται. 

8.7. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) 

που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 

Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

8.8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή 

προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 

 

Άρθρο 9ο 

Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών 

 

 

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του 

προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών τροφίμων 

προϋπολογισμένης δαπάνης 80.716,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

2. Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι  προσφορές που 

έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους 

της διακήρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται 

υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. 

3. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για μέρος ή μόνο 

για κάποια από τα ζητούμενα είδη ή της υπηρεσίας ή του έργου. 

4. Η Επιτροπή μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση και 

αξιολόγηση), συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει 

σχετικά στο Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας. 

Α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος 

αυτής έως και κατά ποσοστό 30%. 

Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Γ.  Την απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών με αιτιολογημένη απόφασή 

τους. 

Δ. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ΄ ευθείας 

ανάθεση της προμήθειας του υλικού. 
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Ε. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο 

πρακτικό πάντα ομοίως με αιτιολογημένη απόφασή τους. 

Ζ. Στην περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος 

επιλέγεται με κλήρωση σύμφωνα με το αρ. 90 του ν.4412/16. 

5. Η κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό  

Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Σ.Ε. το οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή 

την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά 

αξίωση ή απαίτηση του προμηθευτή. 

6. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες 

προμηθευτές. 

7. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. Η ανακοίνωση 

της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, 

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

8. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια ή υπηρεσία, καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. 

9. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

 

10.1 Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει για : 

 Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 

προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης 

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

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος 

αυτής κατά ποσοστό έως και 30%. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που 

δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 9 παρ.2 της παρούσας. 

 Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής 

περιπτώσεις:  

 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω 

αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το 

υλικό.  

 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν την ματαίωση.  

 

Άρθρο  11ο 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
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Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –αποδεικτικά μέσα (αρ. 80 Ν.4412/16) 

 

11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν(αρ. 103 

Ν.4412/16), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα 

Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας: 

11.1.1 Οι Έλληνες πολίτες: 

11.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα 

αδικήματα της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/16 όπως επίσης 

δεν έχουν καταδικαστεί, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 

στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

11.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

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

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν 

τελούν σε κάποια από τις διαδικασίες ή καταστάσεις του εδ. β’ 

της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16. 

11.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο 

κύριας όσο και επικουρικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

(η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής ενημερότητας για την 

περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα 

νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της διοίκησης ή των εταίρων 

ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 412/2007)) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.)  

11.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 11.1.1.2 και 

11.1.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

11.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή 

του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  
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11.1.2 Οι αλλοδαποί:  

11.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης της παραγράφου 11.1.1.1 του παρόντος 

άρθρου.  

11.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 11.1.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της παραγράφου 11.1.1.3 του παρόντος άρθρου.  

11.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

11.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

11.1.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1 και 

11.1.2 αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα 

πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις Ιδιωτικές 

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), των ομόρρυθμων εταίρων στις 

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

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για τα όλα 

μέλη του Δ.Σ., για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης 11.1.1.1. του παρόντος 

άρθρου. 

11.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (η 

τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

11.1.3.3 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 11.1.3.2, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία στο μητρώο της οποίας είναι 
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εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 

ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί 

υπό ειδική εκκαθάριση, εφόσον τούτο προβλέπεται.  

11.1.3.4 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

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

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

εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

11.1.4 Οι Συνεταιρισμοί:  

11.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 11.1.1.1 

του παρόντος άρθρου.  

11.1.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 

εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 

περίπτωσης 11.1.2.2. εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 11.1.3.2 του 

παρόντος άρθρου.  

11.1.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα.  

 

11.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

11.1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση. 

 

11.2. Σε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 

πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις της διακήρυξης, 

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

ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση ή επίσημη δήλωση από την 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 

ν.4412/16). 

11.3 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.4. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, 

όλα δε τα ξενόγλωσσα και νομίμως μεταφρασμένα (όπως μπορεί να είναι και 

από δικηγόρο). Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής 

ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 
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11.5. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου ή (ότι) στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση 

όπου δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την 

αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι 

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

ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

11.6. Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να 

υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α 

αρ. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 

2677/Β΄/21-10-2013). 

11.7. Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή τους. 

11.8. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ηλεκτρονική 

ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν 

γνώση του περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

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

11.9. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

μορφή. 

11.10. Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό που δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του 

αποσφραγισθέντος ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, 

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

ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου που έχει υποβάλει την 

χαμηλότερη προσφορά, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. 

11.11. Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

περί ανακήρυξης του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον 

εν λόγω Υποψήφιο από την Αναθέτουσα Αρχή και αφού η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταθέσει το τελικό πρακτικό, ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και 

τυχόν κάθε άλλο στοιχείο του Διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, 

δικαιολογητικά, επιστολές κλπ). 

11.12. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο 

αποκλεισμού από το Διαγωνισμό. Αν κανένας από τους Υποψηφίους δεν 

υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος 

άρθρου, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται. 

11.13. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς κατά 

περίπτωση υπεύθυνες δήλωσης ή του ΕΕΕΣ του αρ. 2 της παρούσης (βάσει των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αρ. 53 (εδ. ιβ), 73-75 & 79 του ν.4412/16) ή ο υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος 

δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 11 της 

παρούσης (αρ. 80 του ν.4412/16), καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 

της παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου  από τον 

διαγωνισμό. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο 

άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης σε καλά σφραγισμένο φάκελο και θα είναι 

αριθμημένα. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς : 

 Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας 

με τη διακριτική επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”». 

 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». 

 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων 

Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων 

Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα 

αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας  με τον διαγωνιζόμενο 

 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης 

 

12.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. Η ανακοίνωση 

της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

12.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

υπηρεσία, καλείται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής κλήσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το άρθρα 4 της παρούσης. 

12.3 Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του 

Ν.4412/16. 

12.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

12.5 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες ή/και απρόβλεπτες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να 

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

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

 

Άρθρο 13ο  

Μεταφορά – Παραγγελία Ειδών 
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1. Η παραγγελία ειδών θα δίδεται γραπτώς αποκλειστικά από το Τμήμα 

Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του και 

όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ παρούσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά : 

- τμηματικά εντός δύο (2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας στο κάθε 

Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

- ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά στην 

έδρα ή στο παράρτημα, 

- μέσα στις αποθήκες του κάθε Παραρτήματος  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., με 

έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει το συμβατικό είδος στο Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών, την, κατά περίπτωση ανά Παράρτημα , Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης της οικείας Σύμβασης και κάθε άλλο 

αρμόδιο όργανο του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης 

4. Προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο στο 

οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος του προμηθευόμενου είδους, η 

ποσότητα κ.λπ.). 

5. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους  με την 

δικαιολογία έλλειψης αυτού, όταν διαπιστώνεται η κυκλοφορία αυτών στην 

αγορά, από την οποία έχει υποχρέωση να το προμηθευτεί και να το 

παραδώσει στο Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

6. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης-παροχής των υλικών μπορεί 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ 

αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 

συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

7. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την, κατά περίπτωση Παραρτήματος , 

αρμόδια Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ο 

οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους από τους παρακάτω τρόπους 

χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο 

ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της κατά περίπτωση Παραρτήματος , 

επιτροπής παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα: 

 

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ. Με πρακτική δοκιμασία  

 

9. Σε περίπτωση που η, κατά περίπτωση Παραρτήματος, Επιτροπή Παραλαβής 

αποφασίσει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την αυτήν 

οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του 

μακροσκοπικού ελέγχου. 
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10. Όταν η κατά περίπτωση Παραρτήματος η ,Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, 

εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική 

εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα 

αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή 

Παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την 

σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή 

χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγματοληψίας. 

11. Σε περίπτωση που η, κατά περίπτωση Παραρτήματος ,Επιτροπή Παραλαβής 

απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που 

παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον 

κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν 

την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού 

που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της 

συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

 

Άρθρο 14ο 

Απόρριψη συμβατικού είδους/υπηρεσίας – Αντικατάσταση 

 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία το συμβατικό είδος κριθεί απορριπτέο είτε 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (ανά Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.) ή 

κατά την χρήση του, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, 

εφόσον του ζητηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 213 Ν.4412/16. Σε 

αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε 

δικαίωμα αντικατάστασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από 

τους όρους της σύμβασης, κρίνονται όμως από το Δ.Σ. παραλειπτέες, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, 

εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση 

επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. 

 

Άρθρο 15ο 

Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου 

 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε παραπάνω στο αρ.12 παρ.12.2 για να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

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

αρμοδίου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον 

δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά  μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παρούσα. 
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3. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, 

οι παρακάτω κυρώσεις: 

3.1 Κατάπτωση ολική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση. 

3.2 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου 

προμηθευτή/αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που 

είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 

διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 

δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 

βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 

προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 

περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται 

με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με 

βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

3.3 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου 

από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/16.  

3.4 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού έως και 100% της 

αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του 

δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν 

τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 

3.5 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον 

έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν 

που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον 

ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 

την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 

κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

3.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου 

αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών 

της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του 

διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 

ποσό.  

Άρθρο 16ο 

Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

 

1. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις 

απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 

(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα 
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υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας ειδών. Στην αντίθετη 

περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω. 

2. Η Παραλαβή των ειδών και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην, κατά περίπτωση Παραρτήματος του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς 

τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη 

συμβατικών προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές) επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση 

έως και με το 100% της τελευταίας παραγγελίας και σε περίπτωση υποτροπή 

ίση έως και με το 300% της τελευταίας παραγγελίας, ανάλογα με την 

βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε κάθε 

περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να 

κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

4. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. μετά 

από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει 

συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. αζημίως για αυτό. 

6. Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι 

ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία 

σύμβαση. 

Άρθρο 17ο  

Τρόπος πληρωμής 

 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε διάστημα έως και εξήντα (60) 

ημερών από την αρμόδια υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που 

τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 

Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής  για την εξόφληση των  

παραδιδόμενων ειδών: 

 

1.1  Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής καθώς και 

παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον 

Προμηθευτή το οποίο θα συντάσσεται από την κατά περίπτωση και 

ανά Παράρτημα αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

για την Παραλαβή των ειδών. 

1.2 Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι 

χρεώσεις για κάθε Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. καθώς και το γενικό 

σύνολο. 

1.3 Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική 

ενημερότητα). 

1.4 Φορολογική ενημερότητα. 

1.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως 

κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 18ο 

Κρατήσεις 



1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   4η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Σελίδα 33 από 109 

 

 

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: Κράτηση Ενιαίας  Αρχής 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: 0,1%), Χαρτόσημο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  20% επί της κράτησης 

του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κράτηση ΑΕΠΠ: 0,06%, χαρτόσημο ΑΕΠΠ: 20% ΕΠΊ της κράτησης 

ΑΕΠΠ  καθώς και τον Αναλογούντα φόρο 20%. 

 

Άρθρο 19ο 

Επανάληψη – ματαίωση του διαγωνισμού 

 

 Το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που η 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν κριθεί ικανοποιητική ή σε περίπτωση, που οι 

προτάσεις τους κριθούν ασύμφορες ή βάσει των σχετικών νόμων και διατάξεων 

απαράδεκτες, να ματαιώσει τον διαγωνισμό και εν συνεχεία είτε να τον 

επαναλάβει, είτε να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα όσα 

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

 

Άρθρο 20ο 

Ισχύς της σύμβασης   

 

20.1  Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες. H 

δαπάνη για την προμήθεια ειδών τροφίμων θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1511  

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

 

Άρθρο 21.  

Τροποποίηση – επέκταση – διακοπή της σύμβασης 

 

21.1 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλος φορέας χορηγήσει είδη στο Ίδρυμα με 

οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή 

κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και χωρίς 

δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει 

τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.   

21.2 Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της 

οικείας Σύμβασης. 

21.3 Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη 

γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα και όπως προβλέπουν οι 

διατάξεις του ν.4412/16. 

21.4 Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο 

περιβάλλον. 

21.5 Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη παρούσα εντός 

του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού όπως αυτός προκύπτει 

συνυπολογίζοντας τα δικαιώματα παρατάσεων, για λόγους υπηρεσιακών 

αναγκών. 

21.6 Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις 

συμβατικές ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

21.7 Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και 

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

αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών για 
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την φροντίδα των περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων των 

Παραρτημάτων του Κέντρου, ο προμηθευτής θα υποβάλλει 

οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση, μόνο εφόσον του ζητηθεί. 

 

 

 

Άρθρο 22 

Εμπιστευτικότητα 

 

22.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ο Προμηθευτής 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα 

και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 

υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

22.2 Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και δεν δεσμεύει 

το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 22.3 Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο 

και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 

Άρθρο 23 

Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις.  

 

23.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

23.2 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 

που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας 

τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

23.3 Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

23.4 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 

αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 

υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και 

τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

23.5 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
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23.6 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον 

αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης 

ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 

μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, 

η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 

Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται 

από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές 

Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

23.7 Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται 

με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τον Ν. 3414/05. 

23.8 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες 

ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας 

σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και να ζητήσουν ένα 

πλήρες αντίγραφο. Επίσης οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να 

προβούν στους απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακές ειδών 

(Παράρτημα Β’ της παρούσης) ανά παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  για την ορθή 

κατάρτιση της προσφοράς τους. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του 

διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος 

αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

23.9 Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς της 

προμήθειας των ειδών.  

23.10  Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

   

 

 

Άρθρο 24ο 

 

24.1 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση: 

στις παρακάτω εφημερίδες : 

1. « ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ     » 

2.  «  ΣΕΝΤΡΑ    » 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων των διαγωνισμών (αρχικών και 

επαναληπτικών) στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανάδοχους των 

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

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: 

 

Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει έγγραφο του 

προσφέροντα (κατά προτίμηση με το λογότυπο της εταιρείας) με τίτλο «τεχνική 

προσφορά» στο οποίο θα υπάρχει πίνακας προσφερόμενων ειδών καθώς και 

περιγραφή προσφερόμενων ειδών, πληροφορίες για αυτά, όπως επίσης και 

κατάλογος των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών (της τεχνικής 

προσφοράς). Η τεχνική προσφορά θα υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο και θα σφραγίζεται με την σφραγίδα της εταιρείας. 

Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες 

συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω αναφερόμενες 

πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά. 

 

1. Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης, από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον 

απαιτείται να έχει από την κείμενη νομοθεσία, και σε περίπτωση που ο 

συμμετέχων έχει την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του 

υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τα αρ. 3 

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

2. Υπεύθυνη Δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση, της παρ. 4 

του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

προσφέροντος: 

i. ότι ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης 

του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του 

θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των 

χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την 

ασφάλεια πραγμάτων. 

ii. ότι η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής. 

 

iii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

τους δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση 

αμετάκλητη ΚΥΑ (αρ. 74 του Ν.4412/16). 

iv. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την 

προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της του 

άρθρου 103 του Ν.4412/16, που απαιτούνται κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του ίδιο άρθρου και του άρθρου 11 της παρούσας εφόσον 

κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

                                                                                                                                                       

v. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

vi. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

vii. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το 

σύνολο της δημοπρατούμενης Προμήθειας. 

viii. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος 

διαγωνισμού. 
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ix. Να δηλώνεται ότι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 270 

ημέρες. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρα Υπ. δήλωση θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

- Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: 

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

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

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου     οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του. 

- Για το συνεταιρισμό     ο Πρόεδρός του 

- Για την ένωση προμηθευτών -  κοινοπραξία     κάθε μέλος  

 

Α.2. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και 

περιεχόμενο:  

 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται  επί ποινή απορρίψεως, μέσα 

στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

προσφορά».   

 

 

 

Όπου αναφέρεται ως κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, νοείται ότι είναι 

η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ποσοτήτων ανά ομάδα είδους μίας ή 

περισσότερων  ή για το σύνολο του διαγωνισμού ή για κάθε Παράρτημα 

χωριστά όπως προκύπτει από τους πίνακες που αφορούν κάθε Παράρτημα 

του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  και οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα Β’ της 

παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ποσότητες του 

Παραρτήματος Β’ και το αντίστοιχο έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 

1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 200 
 

  

  

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 70  

  

  

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 50 
 

  

  

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
 

 

   

5 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 30  

 

   

6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6000 

 

  

  

7 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

     

8 

ΒΑΝΙΛΙΑ 

ΦΑΚ.30ΓΡ. 

(ΣΥΣΚ. 5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10  

  

  

9 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 

 

 

   

10 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 60 
 

  

  

11 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 35 

 

  

  

12 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 600 

 

  

  

13 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 70 

 

  

  

14 ΚΑΚΑΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 5 

 

  

  

15 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 

50 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40 
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16 

ΚΑΦΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ       

1000 ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

40  

  

  

17 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ  ΚΙΛΑ 250 
 

  

  

18 
ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 1000 

ΓΡ ΚΙΛΑ 100 
 

  

  

19 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 300 
 

  

  

20 
ΛΕΜΟΝΙ 

(ΧΥΜΟΣ) 330 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 350 
 

  

  

21 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 200  

  

  

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 50 
 

  

  

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 6 ΚΙΛΑ 110 
 

  

  

24 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

ΦΥΤΙΚΗ ΤΩΝ 

1000 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 120  

  

  

25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΙΛΑ 200 

 

  

  

26 ΜΕΛΙ  ΚΙΛΑ 5 

 

  

  

27 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 9  

  

  

28 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ 

(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30  

 

   

29 

ΝΕΡΟ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

1,5ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 80  

  

  

30 

Νισεστέ Άμυλο 

Αραβοσίτου 400 

gr ΤΕΜΑΧΙΑ 300  

  

  

31 

Ξηρή Μαγιά            

3 x 9gr 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50  

  

  

32 
ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
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33 ΠΑΓΩΤΟ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 2 ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 30  

  

  

34 
ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ 

ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 25 

     
35 

ΠΙΠΕΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ  ΚΙΛΑ 5 
 

  

  

36 
ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 100 
 

  

  

37 

ΡΙΓΑΝΗ 

ΤΡΙΜΕΝΗ 1000 

ΓΡ ΚΙΛΑ 5  

  

  

38 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 650 
 

  

  

39 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  

ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 80 
 

  

  

40 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 3 
 

 

   

41 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΚΑΦΕΣ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 7 
 

  

  

42 
ΤΑΡΑΜΑΣ 1000 

ΓΡ ΚΙΛΑ 3 
 

  

  

42 
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

850 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 260 
 

  

  

44 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ     

1000  ΓΡ ΚΙΛΑ 140  

  

  

45 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 50 

     46 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ  ΚΙΛΑ 50 

 

  

  

47 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΑ 110 
 

  

  

48 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΣΙΤΟΥ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
 

  

  

49 

ΦΥΛΛΟ 

ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30  

  

  

50 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 10 

 

  

  

51 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 170 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΟΞΥΤΗΤΑ 1%        

5 ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

     

2 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ             

5 ΛΙΤΡΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 25 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022-2023 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 320 

     2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 
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3 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 210 

     4 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 380 

     5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 300 

     6 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 160 

     7 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 400 

     8 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 190 

     9 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 30 

     10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 90 

     11 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 

     12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 270 

     13 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 200 

     14 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 480 

     15 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 140 

     16 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 60 

     17 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 60 

     18 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 1950 

     19 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 280 

     
20 

ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 150 

     21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 250 

     22 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 60 

     23 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

     24 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 190 

     25 ΣΤΑΦΥΛΙ  ΚΙΛΑ 60 

     26 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 630 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
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ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 1 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 120 

     

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 0 

     
3 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 65 

     
2 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ (ΓΚΑΖΟΖΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     

4 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 45 

     
5 

ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 

     
7 ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΑΚ.30ΓΡ. 

(ΣΥΣΚ. 5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 

     8 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 

     
9 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 110 

     10 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΑ 0 

     11 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 350 

     12 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 60 

     13 ΚΑΚΑΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 0 

     

14 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 15 

ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

     
15 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 50 

ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 0 

     

16 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ     

1000 ΓΡ. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2 
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17 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ 96 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

     

18 

ΚΕΤΣΑΠ ΤΩΝ     500 

ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

     
19 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ  ΚΙΛΑ 200 

     

20 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ         

1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

     
21 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 130 

     

22 

ΛΕΜΟΝΙ (ΧΥΜΟΣ) 

330 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 150 

     

23 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 30 

     

24 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 ΓΡ. 

ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 40 

     

25 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ. ΝΟ 

6 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 

     

26 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ 

ΤΩΝ    1000 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 

     
27 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 30 

     

28 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     

29 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ (ΣΥΣΚ. 

3ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 

     

30 

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 

ΤΩΝ 300 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

     

31 

ΝΕΡΟ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5 

ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1740 

     

32 

ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

     33 ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 55 

     34 ΠΕΝΝΕΣ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 20 
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35 
ΠΕΠΟΝΑΚΙ 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΙΛΑ 40 

     

36 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 4 

     37 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 500 ΓΡ. ΚΙΛΑ 0 

     38 ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 40 

     
39 

ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 4 

     

40 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 200 

     
41 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  

ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 

     

42 

ΣΤΕΒΙΑ ΜΕ 

ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ 500 

ΓΡ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 

     43 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 2 

     

44 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

850 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 124 

     

45 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  

ΓΡ ΚΙΛΑ 80 

     46 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 5 

     47 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ  ΚΙΛΑ 20 

     48 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΑ 20 

     49 ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 

     

50 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 

     
51 

ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30 

     52 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 5 

     53 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 0 

     

54 

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ 250ML 

ΠΕΡ. (ΔΙΑΦΟΡΟΙ) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
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55 
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΙ ΕΝΟΣ 

ΛΙΤΡΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ) ΛΙΤΡΑ 290 

     

56 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 

ΕΛΑΦΡΑΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

     

57 

ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΕΣ 

ΤΟΜΑΤΕΣ 

(ΚΟΝΚΑΣΕ) ΤΩΝ 

400ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 * Η ενδεικτική τιμή του καφέ συμπεριλαμβάνει τον ειδικό φόρο καφέ 2,35 ανά κιλό. 
  

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 40 

     

2 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 

ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡ. 1% 

με 2%ΛΙΠ ΛΙΤΡΑ 4100 

     
3 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ ΛΙΤΡΑ 60 

     

4 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ     2%-

10% ΛΙΠ.           (1 

ΚΙΛΟΥ) ΚΙΛΑ 1030 

     
5 

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 30 
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6 ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΛΑ 85 

     7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛΑ 650 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 140 

     2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 20 

     3 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 160 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ              

5 ΛΙΤΡΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΨΑΡΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΓΑΡΙΔΕΣ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΙΛΑ 20 

     2 ΠΕΡΚΑ ΚΙΛΑ 420 

     3 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 60 

     4 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΙΛΑ 20 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 
    

     
    

     
    

     ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΚΟΤΟΠΙΤΑ 850γρ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 15 

     

2 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40 

     

3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 10 

     

4 
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     

5 ΠΙΤΣΑ 650ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

     

6 
ΤΥΡΟΠΙΤΑ 850γρ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     

7 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 45 

     

8 
ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ 850γρ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 
    

     

    

     
    

     ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΚΙΛΑ 3.300 

     2 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΑ 6 

     3 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΑ 15 

     
4 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 50 

     5 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 3 

     6 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 

     7 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 3 

     
8 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ 650γρ 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 

     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

  

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 Για όλα τα είδη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , ισχύουν τα 

κάτωθι: 

1. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου.  
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2. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ 

επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.    

4. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική 

αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των 

τιμών της  κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

5. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των 

αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

6. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η 

αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως 

απαράδεκτη. 

7. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών 

της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου 

των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την 

οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και 

οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία 

περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

9. Η προσφορά θα κατατεθεί συμπληρώνοντας το παραπάνω, κατά περίπτωση 

έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Επισημαίνεται η τιμή καθαρή αξίας ανά ομάδα που θα δίνεται 

στο σύστημα θα πρέπει να ισούται με την τιμή καθαρής αξίας στο έντυπο της 

προσφοράς . 
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      ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 

1 ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 200 
0,36 

0,05   
0,41 72,00 

2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 70 

0,94 

0,12   

1,06 65,80 

3 
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 50 
2,00 

0,26   
2,26 100,00 

4 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 
1,70 

  
0,408 2,11 51,00 

5 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 

1,30 

  

0,312 1,61 39,00 

6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 6000 0,40 0,05   0,45 2400,00 

7 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 50 3,00 0,39   3,39 150,00 

8 

ΒΑΝΙΛΙΑ 

ΦΑΚ.30ΓΡ. 

(ΣΥΣΚ. 5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 

0,32 

0,04   

0,36 3,20 

9 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,50   0,36 1,86 7,50 

10 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 60 
3,70 

0,48   
4,18 222,00 

11 ΔΥΟΣΜΟΣ 40ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 35 1,15 0,15   1,30 40,25 

12 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 600 1,75 0,23   1,98 1050,00 

13 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 70 4,60 0,60   5,20 322,00 

14 ΚΑΚΑΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 5 7,80 1,01   8,81 39,00 

15 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 

50 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,70 0,22   1,92 68,00 

16 

ΚΑΦΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ       

1000 ΓΡ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

40 

16,05 

2,09   

18,14 642,00 
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17 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ  ΚΙΛΑ 250 
1,75 

0,23   
1,98 437,50 

18 
ΚΟΥΣ-ΚΟΥΣ 1000 

ΓΡ ΚΙΛΑ 100 
1,80 

0,23   
2,03 180,00 

19 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 

ΜΕΤΡΙΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 300 
1,40 

0,18   
1,58 420,00 

20 
ΛΕΜΟΝΙ 

(ΧΥΜΟΣ) 330 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 350 
0,35 

0,05   
0,40 122,50 

21 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 200 

1,40 

0,18   

1,58 280,00 

22 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 50 
1,80 

0,23   
2,03 90,00 

23 
ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 

ΓΡ. ΝΟ 6 ΚΙΛΑ 110 
1,37 

0,18   
1,55 150,70 

24 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 

ΦΥΤΙΚΗ ΤΩΝ 

1000 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 

5,00 

0,65   

5,65 600,00 

25 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΙΛΑ 200 2,66 0,35   3,01 532,00 

26 ΜΕΛΙ  ΚΙΛΑ 5 6 0,78   6,78 30,00 

27 

ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 9 

11,2 

1,46   

12,66 100,80 

28 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ 

(ΣΥΣΚ. 3ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 

0,45 

  

0,108 0,56 13,50 

29 

ΝΕΡΟ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

1,5ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 

0,28 

0,04   

0,32 22,40 

30 

Νισεστέ Άμυλο 

Αραβοσίτου 400 

gr ΤΕΜΑΧΙΑ 300 

1,20 

0,16   

1,36 360,00 

31 

Ξηρή Μαγιά            

3 x 9gr 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 

1,27 

0,17   

1,44 63,50 

32 
ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 
0,35 

0,05   
0,40 35,00 

33 ΠΑΓΩΤΟ 

ΒΑΝΙΛΙΑ 2 ΛΙΤΡΑ ΛΙΤΡΑ 30 
9,80 

1,27   
11,07 294,00 

34 

ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ 25 4,40 0,57   4,97 110,00 
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ΦΕΤΕΣ 

35 
ΠΙΠΕΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ  ΚΙΛΑ 5 
13,00 

1,69   
14,69 65,00 

36 
ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 

ΓΡ. ΚΙΛΑ 100 
2,50 

0,33   
2,83 250,00 

37 

ΡΙΓΑΝΗ 

ΤΡΙΜΕΝΗ 1000 

ΓΡ ΚΙΛΑ 5 

7,00 

0,91   

7,91 35,00 

38 
ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 650 
1,45 

0,19   
1,64 942,50 

39 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  

ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 80 
0,90 

0,12   
1,02 72,00 

40 ΣΟΔΑ ΚΙΛΑ 3 1,80   0,432 2,23 5,40 

41 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ 

ΚΑΦΕΣ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 7 
30,00 

3,90   
33,90 210,00 

42 
ΤΑΡΑΜΑΣ 1000 

ΓΡ ΚΙΛΑ 3 
5,60 

0,73   
6,33 16,80 

42 
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

850 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 260 
3,20 

0,42   
3,62 832,00 

44 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ     

1000  ΓΡ ΚΙΛΑ 140 

3,50 

0,46   

3,96 490,00 

45 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 50 9,00 1,17   10,17 450,00 

46 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ  ΚΙΛΑ 50 2,50 0,33   2,83 125,00 

47 
ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΑ 110 
2,70 

0,35   
3,05 297,00 

48 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΣΙΤΟΥ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 
1,20 

0,16   
1,36 240,00 

49 

ΦΥΛΛΟ 

ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30 

4,00 

0,52   

4,52 120,00 

50 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 10 6,00 0,78   6,78 60,00 

51 
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 

1000ΓΡ ΚΙΛΑ 170 
4,50 

0,59   
5,09 765,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 15.789,43 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 144,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 14.089,35 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 15.933,77 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ ΑΜΕΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

ΟΞΥΤΗΤΑ 1%        

5 ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 150 35,00 4,55   39,55 5.250,00 

2 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ             

5 ΛΙΤΡΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 25 15,00 1,95   16,95 375,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 6.356,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 5.625,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 6.356,25 € 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022-2023 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 320 0,40 0,05   0,45 128,00 

2 ΑΝHΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,48 0,06   0,54 24,00 

3 ΚΑΡΟΤO ΚΙΛΑ 210 1,06 0,14   1,20 222,60 

4 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΑ 380 0,42 0,05   0,47 159,60 

5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΚΙΛΑ 300 2,16 0,28   2,44 648,00 

6 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΛΑ 160 1,20 0,16   1,36 192,00 

7 ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ ΚΙΛΑ 400 0,93 0,12   1,05 372,00 
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8 ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΑ 190 0,53 0,07   0,60 100,70 

9 ΛΕΜΟΝΙ ΚΙΛΑ 30 1,00 0,13   1,13 30,00 

10 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 90 0,48 0,06   0,54 43,20 

11 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 250 0,47 0,06   0,53 117,50 

12 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙΛΑ 270 1,31 0,17   1,48 353,70 

13 ΜΗΛΟ ΚΙΛΑ 200 1,43 0,19   1,62 286,00 

14 ΜΠΑΝΑΝA ΚΙΛΑ 480 1,40 0,18   1,58 672,00 

15 ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΙΛΑ 140 0,83 0,11   0,94 116,20 

16 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΚΙΛΑ 60 1,80 0,23   2,03 108,00 

17 ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΚΙΛΑ 60 0,84 0,11   0,95 50,40 

18 ΠΑΤΑΤΑ ΚΙΛΑ 1950 0,80 0,10   0,90 1560,00 

19 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΑ 280 1,30 0,17   1,47 364,00 

20 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΓΙΑ 

ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΙΛΑ 150 1,48 0,19   1,67 222,00 

21 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙΛΑ 250 0,70 0,09   0,79 175,00 

22 ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΙΛΑ 60 1,90 0,25   2,15 114,00 

23 ΣΕΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 1,80 0,23   2,03 72,00 

24 ΣΚΟΡΔO ΤΕΜΑΧΙΑ 190 0,60 0,08   0,68 114,00 

25 ΣΤΑΦΥΛΙ  ΚΙΛΑ 60 3,30 0,43   3,73 198,00 

26 ΤΟΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 630 1,14 0,15   1,29 718,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 8.092,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 7.161,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 8.092,04 € 

    
     

    
     ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΙΩΔΙΟΥΧΟ 1 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 120 0,36 0,05   0,41 43,20 
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2 

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 0 0,94 0,12   1,06 0,00 

3 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ (COLA) ΤΕΜΑΧΙΑ 65 1,70   0,41 2,11 110,50 

2 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ (ΓΚΑΖΟΖΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,3   0,31 1,61 26,00 

4 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 1,5 

ΛΙΤΡΟΥ 

(ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ) ΤΕΜΑΧΙΑ 45 1,30   0,31 1,61 58,50 

5 
ΑΡΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ 

750ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,00 0,39   3,39 60,00 

6 ΑΥΓΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 0,40 0,05   0,45 800,00 

7 ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΑΚ.30ΓΡ. 

(ΣΥΣΚ. 5ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 0,32 0,04   0,36 16,00 

8 ΒΑΦΗ  ΑΥΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3 1,50   0,36 1,86 4,50 

9 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 110 3,70 0,48   4,18 407,00 

10 ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΙΛΑ 0 3,00 0,39   3,39 0,00 

11 ΖΑΧΑΡΗ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 350 1,75 0,23   1,98 612,50 

12 ΖΕΛΕ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 60 4,60 0,60   5,20 276,00 

13 ΚΑΚΑΟ 1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 0 7,80 1,01   8,81 0,00 

14 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 15 

ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 0,50 0,07   0,57 15,00 

15 
ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ 50 

ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 0 1,70 0,22   1,92 0,00 

16 

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ     

1000 ΓΡ. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 2 

16,05 2,09   18,14 32,10 

17 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΝΤΕΚΑΦΕΪΝΕ 96 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 200 4,00 0,52   4,52 800,00 

18 

ΚΕΤΣΑΠ ΤΩΝ     500 

ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,4 0,31   2,71 72,00 

19 
ΚΟΜΠΟΣΤΑ 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ  ΚΙΛΑ 200 1,75 0,23   1,98 350,00 

20 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ         

1 ΛΙΤΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 9,00 1,17   10,17 270,00 
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21 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 130 1,40 0,18   1,58 182,00 

22 

ΛΕΜΟΝΙ (ΧΥΜΟΣ) 

330 ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,35 0,05   0,40 52,50 

23 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ 

ΚΟΦΤΟ ΜΕΤΡΙΟ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 30 1,40 0,18   1,58 42,00 

24 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ 1000 ΓΡ. 

ΝΟ 3 ΚΙΛΑ 40 1,80 0,23   2,03 72,00 

25 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΛΕΣΗΣ 500 ΓΡ. ΝΟ 

6 ΤΕΜΑΧΙΑ 0 1,30 0,17   1,47 0,00 

26 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ 

ΤΩΝ    1000 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 5,00 0,65   5,65 300,00 

27 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 30 2,66 0,35   3,01 79,80 

28 ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,5 0,20   1,70 30,00 

29 

ΜΠΕΙΚΙΝ 

ΠΑΟΥΝΤΕΡ (ΣΥΣΚ. 

3ΤΕΜ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 0,45   0,108 0,56 11,25 

30 

ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 

ΤΩΝ 300 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 80 3,00 0,39   3,39 240,00 

31 

ΝΕΡΟ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 0,5 

ΛΙΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1740 

0,25 0,03   0,28 435,00 

32 

ΞΥΔΙ 400 ΓΡ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,35 0,05   0,40 42,00 

33 ΠΑΡΙΖΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛΑ 55 4,40 0,57   4,97 242,00 

34 ΠΕΝΝΕΣ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 20 1,20 0,16   1,36 24,00 

35 
ΠΕΠΟΝΑΚΙ 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΙΛΑ 40 1,20 0,16   1,36 48,00 

36 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 4 13,00 1,69   14,69 52,00 

37 ΠΛΙΓΟΥΡΙ 500 ΓΡ. ΚΙΛΑ 0 3,00 0,39   3,39 0,00 

38 ΡΕΒΥΘΙΑ 1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 40 2,50 0,33   2,83 100,00 

39 
ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΕΝΗ 

1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 4 7,00 0,91   7,91 28,00 
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40 

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

1000 ΓΡ. ΚΙΛΑ 200 1,70 0,22   1,92 340,00 

41 
ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ  

ΧΟΝΔΡΟ 500 ΓΡ.   ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,90 0,12   1,02 36,00 

42 

ΣΤΕΒΙΑ ΜΕ 

ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ 500 

ΓΡ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0 12,00   2,88 14,88 0,00 

43 ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΚΙΛΑ 2 7,00 0,91   7,91 14,00 

44 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 

850 ΓΡ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 124 3,20 0,42   3,62 396,80 

45 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ 1000  

ΓΡ ΚΙΛΑ 80 3,50 0,46   3,96 280,00 

46 ΤΣΑΪ  1000 ΓΡ ΚΙΛΑ 5 9,00 1,17   10,17 45,00 

47 ΦΑΚΕΣ ΜΕΤΡΙΕΣ  ΚΙΛΑ 20 2,50 0,33   2,83 50,00 

48 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΚΙΛΑ 20 2,70 0,35   3,05 54,00 

49 ΦΙΔΕΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,00 0,13   1,13 100,00 

50 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ 250 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 1,20 0,16   1,36 240,00 

51 
ΦΥΛΛΟ ΚΡΟΥΣΤΑΣ 

ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 30 4,00 0,52   4,52 120,00 

52 ΧΑΛΒΑΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 5 6,00 0,78   6,78 30,00 

53 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 1000ΓΡ ΚΙΛΑ 0 4,50 0,59   5,09 0,00 

54 

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ 250ML 

ΠΕΡ. (ΔΙΑΦΟΡΟΙ) ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,6 0,08   0,68 120,00 

55 
ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΙ ΕΝΟΣ 

ΛΙΤΡΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΟΙ) ΛΙΤΡΑ 290 1,20 0,16   1,36 348,00 

56 

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 

ΕΛΑΦΡΑΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 

500ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 120 0,7 0,09   0,79 84,00 

57 

ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΕΣ 

ΤΟΜΑΤΕΣ 

(ΚΟΝΚΑΣΕ) ΤΩΝ 

400ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 120 1,2 0,16   1,36 144,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 9.181,14 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%: 261,33 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.335,65 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 9.442,47 € 

* Η ενδεικτική τιμή του καφέ συμπεριλαμβάνει τον ειδικό φόρο καφέ 2,35 ανά κιλό. 
  

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 1000ΓΡ. ΚΙΛΑ 40 9,00 1,17   10,17 360,00 

2 

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ 

ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡ. 1% 

με 2%ΛΙΠ ΛΙΤΡΑ 4100 1,80 0,23   2,03 7.380,00 

3 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ ΛΙΤΡΑ 60 2,80 0,36   3,16 168,00 

4 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ     2%-

10% ΛΙΠ.           (1 

ΚΙΛΟΥ) ΚΙΛΑ 1030 3,50 0,46   3,96 3.605,00 

5 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛΑ 30 14 1,82   15,82 420,00 

6 ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΙΛΑ 85 7,75 1,01   8,76 658,75 

7 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ  ΚΙΛΑ 650 11,20 1,46   12,66 7.280,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 22.455,08 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 19.871,75 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 22.455,08 € 
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΑ 140 2,20 0,29   2,49 308,00 

2 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΑ 20 4 0,52   4,52 80,00 

3 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΠΛΑΤΥ ΚΙΛΑ 160 3,40 0,44   3,84 544,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 1.053,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 932,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.053,16 € 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΔΑ ΕΛΑΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΗΛΙΕΛΑΙΟ              

5 ΛΙΤΡΩΝ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 15 15,00 1,95 

  
16,95 225,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 254,25 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 225,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 254,25 € 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΨΑΡΙΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΓΑΡΙΔΕΣ 

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΚΙΛΑ 20 11 1,43   12,43 220,00 
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2 ΠΕΡΚΑ ΚΙΛΑ 420 12,00 1,56   13,56 5.040,00 

3 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΙΛΑ 60 6,50 0,85   7,35 390,00 

4 ΧΤΑΠΟΔΙ ΚΙΛΑ 20 12 1,56   13,56 240,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 6.655,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 5.890,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 6.655,70 € 

    
     

    
     

    
     ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 
ΚΟΤΟΠΙΤΑ 850γρ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 15 7,80 1,014   8,81 117,00 

2 ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 40 4,30 0,559   4,86 172,00 

3 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 10 4,30 0,559   4,86 43,00 

4 
ΠΑΤΑΤΟΠΙΤΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

5 ΠΙΤΣΑ 650ΓΡ. ΤΕΜΑΧΙΑ 30 6,00 0,78   6,78 180,00 

6 
ΤΥΡΟΠΙΤΑ 850γρ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

7 ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΙΛΑ 45 3,60 0,468   4,07 162,00 

8 
ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ 850γρ. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 20 6,00 0,78   6,78 120,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 1.168,42 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.034,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.168,42 € 
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ΟΜΑΔΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ 

α/α ΕΙΔΟΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ενδ. 

Τιμή 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 ΑΡΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 70% ΚΙΛΑ 3.300 2,30 0,30   2,60 7590,00 

2 ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΙΛΑ 6 8,00 1,04   9,04 48,00 

3 ΓΛΥΚΑ ΤΥΛΙΧΤΑ ΚΙΛΑ 15 7,50 0,98   8,48 112,50 

4 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΚΙΛΑ 50 7,00 0,91   7,91 350,00 

5 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΚΙΛΑ 3 6,50 0,85   7,35 19,50 

6 ΛΑΓΑΝΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 8 3,00 0,39   3,39 24,00 

7 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΙΛΑ 3 7,00 0,91   7,91 21,00 

8 
ΤΣΟΥΡΕΚΙ 650γρ 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,50 0,46   3,96 70,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%: 9.305,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 8.235,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 9.305,55 € 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Ι. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Οι συσκευασίες θα είναι όπως αναφέρονται παρακάτω. Όπου δεν αναφέρονται 

συσκευασίες, θα είναι σύμφωνες με ότι και όπου αναφέρονται συσκευασίες στις 

ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφο ΙΙ του Παραρτήματος Β’ της 

παρούσας διακήρυξης).  

 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να είναι  παρθένο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(1) και να έχει 

παραχθεί απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 
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Να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης, σήψης ή ευρωτίασης και να μην 

παρέχει από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης 

κατά την παραγωγή του, ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας 

του. 

 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Ως «Παρθένο Ελαιόλαδο Εξαιρετικό» θεωρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

2568/91 της ΕΟΚ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, το ελαιόλαδο που 

παράγεται από  καρπούς ελιάς και που είναι: 

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

πλυμένοι και καθαροί. 

Η παραγωγή του ελαιόλαδου από τους καρπούς της ελιάς να γίνεται σε 

ελαιοτριβεία που λειτουργούν µε άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής. Για την 

παραγωγή του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο μηχανικά μέσα χωρίς 

οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία εκτός από την πλύση με νερό, την καθίζηση, τη 

φυγοκέντριση και τη διήθηση. 

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

από τις οργανοληπτικές του ιδιότητες γενικά, ενδείξεις χρησιμοποίησης κατά την 

παρασκευή του ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και 

συντήρησης. Επίσης να μην εμφανίζει γεύση όξινη, πικρή, μπαγιάτικη, ευρωτιώδη 

ή µε οποιοδήποτε τρόπο προκαλούσα απέχθεια. Να είναι στην πράξη 

απαλλαγμένο από σάπωνα, να µην περιέχει ξένες προς αυτό ουσίες γενικά, ούτε 

μούργα. 

Να μην περιέχει βαρέα δηλητηριώδη μέταλλα, ως και υπολείμματα διαλυτικών 

μέσων. Να µην περιέχει οποιαδήποτε συντηρητικά μέσα. Να μην περιέχει τοξικές 

ουσίες (εντομοκτόνα, κλπ) των οποίων η περιεκτικότητα να είναι μεγαλύτερη του 

0,001%. 

Να είναι αυτούσιο και όχι από ανάμιξή του, με άλλα λάδια που προέρχονται από 

άλλους καρπούς ή µε λάδια ζωικής προέλευσης, σπορέλαια και ελαιόλαδα 

ακατάλληλα για βρώση, ή ελαιόλαδα που έχουν παραχθεί από την ανασύνθεση 

λιπαρών οξέων πυρηνέλαιου με γλυκερίνη. 

Πρέπει να είναι διαυγές στη θερμοκρασία των 20ο C και να έχει τη φυσική 

χαρακτηριστική ιδιάζουσα οσμή και γεύση του παρθένου ελαιόλαδου. 

Απαγορεύεται ο χρωματισμός του με οποιαδήποτε χρωστική ή άλλη ουσία που 

μπορεί να προκαλέσει έμμεσα τεχνητό χρωματισμό. Το χρώμα του να είναι 

αργυρόχρωμο έως αχυροκίτρινο, ενίοτε και πρασινοκίτρινο. 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 29/2012 το ελαιόλαδο θα πρέπει vα 

παραδίδεται συσκευασμένο σε δοχεία των 5 λίτρων των (4,460 περίπου Kgr), 

απόλυτα καινούργια και εντελώς αμεταχείριστα, αεροστεγώς κλεισμένα και του 

αυτού καθαρού βάρους. Η συσκευασία θα πρέπει να διασφαλίζει το αμετάβλητο 

της σύστασης από την επίδραση του περιβάλλοντος, τη γνησιότητα του 

προϊόντος, καθώς και το αμετάβλητο των επιγραφών του όπως προβλέπεται 

από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι συσκευασίες αυτές θα είναι 

εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που θα καταστρέφεται μετά την πρώτη 

χρήση του. 

Το παραδιδόμενο προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά ή πλαστικά 

(PET) των 5 lit. 

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα με 

χαρακτήρες ευανάγνωστους, ανεξίτηλους της αυτής γραμματοσειράς ιδίου 

μεγέθους και χρώματος μεταξύ τους και ευδιάκριτους σε σχέση με το μέγεθος της 

ετικέτας, ώστε να ξεχωρίζουν από το υπόβαθρο στο οποίο είναι τυπωμένες και 
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να διακρίνονται σαφώς από το σύνολο των άλλων γραπτών ενδείξεων και 

σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν στη σήμανση, οι εξής πληροφορίες: 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

1. η ονομασία πώλησης- εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 

2. η ποιοτική κατηγορία «Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται 

απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους», 

3. ο προσδιορισμός της καταγωγής, 

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

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

συσκευαστή, 

6. η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς του, 

7. ο αριθμός παρτίδας τυποποίησης, 

8. οι συνθήκες διατήρησης, 

9. ο αλφαριθμητικός κώδικας έγκρισης. 

 

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Μεταξύ των προαιρετικών ενδείξεων που δύνανται να αναγράφονται στη 

σήμανση ενός ελαίου πρέπει, όπου εφαρμόζονται, να πληρούν τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: α) η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο 

για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται 

σε λιγότερο από 27°C κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού, με 

παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια· β) η ένδειξη «εξαγωγή 

εν ψυχρώ» μπορεί να αναγράφεται μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα 

εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε λιγότερους από 27°C με 

διήθηση ή με φυγοκέντρηση του ελαιοπολτού, γ) οι ενδείξεις των 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη γεύση/ή στην οσμή να 

αναγράφονται (για το εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο) μόνον αν 

βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτικής μεθόδου, η οποία προβλέπεται από 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2568/91, δ) η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης 

οξύτητας μπορεί να αναγράφεται μόνον αν συνοδεύεται από την ένδειξη, με 

χαρακτήρες του ιδίου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του δείκτη υπεροξειδίων, 

της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες φως, που 

καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91. 

 Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που αφορούν: 

 Την ονομασία πώλησης. 

 Τον προσδιορισμό της καταγωγής. 

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

 Την καθαρή ποσότητα. 

 Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας η οποία πρέπει να 

αναγράφεται στην κύρια ετικέτα. Ως κύρια ετικέτα νοείται αυτή που 

συσχετίζεται με το κύριο οπτικό πεδίο. «Κύριο οπτικό πεδίο» θεωρείται το 

οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο είναι το πιο πιθανό να δει ο 

καταναλωτής με την πρώτη ματιά, κατά το χρόνο της αγοράς, και το 

οποίο δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να αναγνωρίζει αμέσως ένα 

προϊόν όσον αφορά το χαρακτήρα ή τη φύση του και κατά περίπτωση, 

την εμπορική του ονομασία. 

Τα δοχεία των 5 λίτρων θα παραδίδονται συσκευασμένα ανά τέσσερα (4) μέσα 

σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα κλεισμένα και ασφαλισμένα. 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ πέντε 

(5) λίτρων 

 ΒΑΣΗ: Διαστάσεις 115Χ147mm 

ΥΨΟΣ: 332 
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ΠΑΧΟΣ: 0,25 ΜΜ 

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

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Τ3 

ΒΑΡΟΣ  ΕΤΟΙΜΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ: 400+ 4% 

ΠΛΑΓΙΑ ΡΑΦΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ (SOUDRONIC) 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΡΑΦΗΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΟΡΜΟΥ ΑΚΡΩΝ: ΛΕΥΚΗ (Φυσικό χρώµα 

επικασσιτέρωσης, ΌΧΙ Χρυσοβερνικωµένη ή Λιθογραμμένη ή 

ΧΡΥΣΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ ή ΛΙΘΟΒΕΡΝΙΚΩΜΕΝΗ) 

ΠΩΜΑ: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

  

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

α. Να εξασφαλίζεται η συντήρηση του ελαιόλαδου για τον χρόνο 

διατηρησιμότητας τουλάχιστον. 

β. Το περιεχόμενο ελαιόλαδο να µη προσβάλλει το δοχείο ούτε να προσβάλλεται 

απ’ αυτό. 

2. Πλευρικές συγκολλήσεις – προσαρμογή πωμάτων σύμφωνα µε τον 

Κώδικα Τροφίμων (για τα λευκοσιδηρά). 

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

στοίβαξη. 

 Τα χαρακτηριστικά των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας των δοχείων των πέντε (5) 

λίτρων τα είναι τα  εξής: 

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι καινούργια από καλή ποιότητα χαρτονιού. Βάρος 

χαρτονιού τουλάχιστον 670 g/m2. 

Αντοχή χαρτονιού κατά mullen 190 lb/in2. 

Οι διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η 

συσκευασία τεσσάρων (4) δοχείων πέντε λίτρων, χωρίς να παραμένει κενός 

χώρος μεταξύ των  δοχείων και των τοιχωμάτων των χαρτοκιβωτίων. 

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ασφαλίζονται και να προσδένονται καλά, ώστε να 

αντέχουν στις μεταφορές  και  στις εναποθηκεύσεις σε στήλες στοίβασμα. Για την 

ασφάλιση – περίσφιξη των χαρτοκιβωτίων να χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες 

ταινίες για την συγκόλληση τους. 

H ημερομηνία παράδοσης των ελαιόλαδων να είναι το πρώτο τέταρτο του 

συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς του . 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα  ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία των παραρτημάτων, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής  κάθε πληροφορία και στοιχείο 

που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες  θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 

οποία θα δίδεται 48 ώρες, πριν την παράδοση. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 61, 

62, 62α), παραγωγής κατά προτίμηση χώρας Ε.Ε.. 

• Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 

• Να μην περιέχουν τεχνητή χρώση, άρωμα ή προσθήκη οργανικής ή 

ανόργανης ουσίας. 
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• Να είναι καθαρισμένα και να είναι απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. 

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

έχουν υποστεί  επανακατάψυξη. 

• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των 

νωπών λαχανικών από τα οποία προέρχονται. 

• Τα κατεψυγμένα λαχανικά να μην παρουσιάζουν συσσωματώματα (τα τεμάχια 

δηλαδή να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους) χαρακτηριστικό που σημαίνει τη 

διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας. 

• Να πληρούν τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών και κοινοτικών 

οδηγιών περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών. 

• Η αποθήκευση και η μεταφορά να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61,62,62α 92 & 93 και τον οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 

• Η συσκευασία και η επισήμανση να έχει γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 9,11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις, η δε 

σήμανση να είναι σύμφωνη με τις Διατάξεις σήμανσης τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Oδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κανονισμό 

(ΕΕ) 1169/2011. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 

1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα είδη θα παραδίδονται σε κατεψυγμένη μορφή, συσκευασμένα σε δύο 

συσκευασίες. Η (Α) πρώτη συσκευασία θα είναι από πλαστικό φύλλο, κατάλληλη 

για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 26 , 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. και εντός 

χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) των 10 Kgr. Επί της 

συσκευασίας να αναγράφονται ευκρινώς στην Ελληνική Γλώσσα οι απαραίτητες 

ενδείξεις, όπως: 

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

• το ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ, 

• η εταιρεία τυποποίησης (ΚΩΔ.), 

• η εταιρεία διακίνησης, 

• η ημερομηνία συσκευασίας και λήξης, και 

• οι συνθήκες συντήρησης. 
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Tα εργαστήρια τυποποίησης θα πρέπει να έχουν ισχύον Πιστοποιητικό περί 

εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο θα έχει χορηγηθεί από 

τον ΕΦΕΤ ή από άλλους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την παρασκευή, 

αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων. 

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

διατηρησιμότητάς τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

15331170-9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

1. ΜΠΑΜΙΕΣ μικρού μεγέθους 

2. ΑΡΑΚΑΣ μεγάλος 

3. ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ πλατιά 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο 

που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από παραγγελία, η οποία θα 

δίδεται έως 48 ώρες, πριν την παράδοση. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 

Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α΄ ποιότητας κατεψυγμένα κατά μονάδα (ΙQF) και 

να πληρούν τους όρους του ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Άρθρα 92, 93). Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα είναι τυποποιημένα 

ομοιόμορφα κατά μέγεθος, ανάλογα με το ζητούμενο είδος, το δε βάρος τους 

δεν θα είναι μικρότερο των 240 gr και μεγαλύτερο των 300 gr.  

Προϊόντα πέραν των παραπάνω οριζομένων βαρών δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

• Να έχουν αμέμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, χωρίς υπολείμματα 

αίματος και σπλάχνων. 

• Να μη περιέχουν προσθήκη οργανικής ή ανόργανης ουσίας. 

• Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα η επικίνδυνα 

για κατανάλωση. 

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

έχουν υποστεί επανακατάψυξη. 

• Να εμφανίζουν μετά την απόψυξη τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των 

νωπών. 

• Να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές του Κ.Τ.& Π. και τις εκάστοτε 

ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές οδηγίες περί εμπορίας κατεψυγμένων 

αλιευμάτων, Π.Δ.786/1978 Π.Δ.290/92 Π.Δ.42/94 περί υγειονομικών όρων 

παραγωγής και διάθεσης μαλακίων και αλιευμάτων. 

• Η αποθήκευση και η μεταφορά να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 61, 62, 62α, 92 & 93 και τον οδηγό 

Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. Νο 9. 

• Η συσκευασία να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Τ.& Π. άρθρα 

9, 11 & 62α και τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις. 

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα σε πρώτη (Α) συσκευασία, σε πλαστικό 

φύλλο, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τα άρθ. 26, 26α & 27 του Κ.Τ.& Π. 

και εντός χαρτοκιβωτίου (Β) συσκευασία (εξωτερική συσκευασία) επιμελώς 

συσκευασμένα και πολύ καλά κλεισμένα. Οι εξωτερικές συσκευασίες πρέπει να 
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φέρουν ταινίας ασφαλείας που θα καταστρέφεται με την αποσφράγισή τους 

κατά την παράδοσή τους. Στη συσκευασία θα πρέπει να υπάρχουν, σε εμφανές 

και καλά τοποθετημένο σημείο, με ευκρινή και ανεξίτηλα γράμματα στην Ελληνική 

Γλώσσα, οι εξής ενδείξεις: 

Α) Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος ή η έδρα της επιχείρησης και ο 

αριθμός της άδειας λειτουργίας της. 

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

Γ) Η εμπορική ονομασία του είδους. 

Δ) Η ζώνη αλίευσης (FAO). 

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

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

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

Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται, τόσο επί της συσκευασίας των 

κατεψυγμένων αλιευμάτων όσο και στο εξωτερικό του κιβωτίου, στο οποίο αυτά 

επανασυσκευάζονται. 

Τα προϊόντα αλιείας εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας, κατά την πώλησή τους, 

φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες 

αναγράφονται στην ετικέτα ή στη σήμανση του προϊόντος, με ευανάγνωστα 

κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Καν(ΕΚ)104/2000 του 

Συμβουλίου, Καν(ΕΚ)2065/2001 της Επιτροπής, «για καθορισμό των λεπτομερειών 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, όσον αφορά 

την ενημέρωση του καταναλωτή στον τομέα των προϊόντων της αλιείας, όπως 

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)1224/2009 «περί θεσπίσεως 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών … και καταργήσεως των 

κανονισμών…» του Συμβουλίου και του εκτελεστικού Καν(ΕΚ)404/2011 της 

Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος 

ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 

πολιτικής». 

Το ποσοστό του επίπαγου στα αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα ψάρια δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού τους βάρους. Το ποσοστό του 

επίπαγου σε όλα τα κατεψυγμένα επεξεργασθέντα αλιεύματα, δηλαδή φιλέτα και 

φέτες ψαριών και μαλάκια καθαρισμένα και τεμαχισμένα σε φέτες ή μη, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού τους βάρους. 

Τα κατεψυγμένα προϊόντα θα τεμαχίζονται ή θα συσκευάζονται σε εργαστήρια 

που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό λειτουργίας, ο οποίος και θα αναγράφεται 

στην συσκευασία του προϊόντος. Τα συσκευαστήρια – τεμαχιστήρια και οι 

αυτόνομες ψυκτικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας και 

αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ.79/2007. 

Η παραλαβή των προϊόντων και το ποσοστό του επίπαγου θα γίνεται σύμφωνα 

με την Αγορανομική διάταξη 4/2006/ΦΕΚ851/7-7-6 (και την ΥΑ Α2-1162/2004 ΦΕΚ 

874/Β/14.6.2004). Βελτιωμένες ρυθμίσεις στο άρθρο 107α της Α.Δ. 14/89 σχετικά 

με την εμπορία και διάθεση κατεψυγμένων αλιευμάτων σε σχέση με το ποσοστό 

του επίπαγου του άρθρου 1 του Π.Δ. 290/1992 που ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014). 

Οι μορφές των κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται υπό 

τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα 

υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, έχει ως εξής: 

Είδος αλιεύματος Μέγιστο ποσοστό επίπαγου Ψάρια ολόκληρα. 

Ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 

Φιλέτο ψαριών, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 
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Η σήμανση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 

1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής. 

Το Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Α έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή της 

Διεύθυνσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εργαστηριακό ή άλλο έλεγχο, κατά 

την η παραλαβή η και μετά από αυτήν. 

H ημερομηνία παράδοσης θα είναι το πρώτο τέταρτο του 

συνολικού χρόνου της διατηρησιμότητάς τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

15220000-6 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ,ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΩΝ 

15221000-3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 

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

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

7. ΓΑΛΕΟΣ ΦΕΤΑ 240-300 gr/τεμ. 

8. ΓΑΥΡΟΣ 

9. ΓΑΡΙΔΕΣ. 

. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος, όπως 

επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο 

που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 

οποία θα δίδεται έως 48 ώρες, πριν την παράδοση. 

 

ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 Νωπά ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι <<Α>> Κατηγορίας κατά προτίμηση 

ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εμπορίας της 
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κατηγορίας αυτής, όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές του Κ.Τ.Π (Άρθρο 

119), των ισχυόντων Κανονισμών και Διατάξεων (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί 

ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών), Κανονισμό 2200/96 και 1148/01 

ΚΥΑ 257543/31.07.03, ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης 

(συσκευασίας και επισήμανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που 

εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και 

καταστήματα των χωρών της Ε.Ε, τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις 

(Αγορανομική Διάταξη 14/89 Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών 

μέτρων που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την 

εμπορία και διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής μέχρι την τελική 

κατανάλωσή τους, να πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών [Κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 

όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 

οπωροκηπευτικών, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 

21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον 

τομέα των οπωροκηπευτικών]. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει να είναι: 

– φρέσκα 

– ακέραια, 

– υγιή (αποκλείονται προϊόντα που είναι προσβεβλημένα από σήψη ή αλλοιώσεις 

που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση), 

– καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, 

– απαλλαγμένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισμούς και να μην 

εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 

– απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, 

– απαλλαγμένα από αρχή εξωτερικής ξήρανσης, 

– απαλλαγμένα από ζημιές οφειλόμενες σε χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, 

– απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/ και ξένη γεύση, 

– απαλλαγμένα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ραδιενεργών καταλοίπων 

όπως είναι τα ακόλουθα: οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριομένα και 

υδρογονάνθρακες. 

– Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι 

καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι 

υπερώριμοι. 

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

– να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, 

– να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

και να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους 

κατά την μεταφορά και αποθήκευση. 

Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίμηση χάρτινες, 

καθαρές, απαλλαγμένες από οσμές, ξένα σώματα και υγρασία, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 

Τα υλικά παρασκευής των χαρτονιών, που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του 

χαρτοκιβωτίου πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από υλικό τέτοιο, ώστε να 

μην είναι δυνατόν να προκληθούν εσωτερικές ή εξωτερικές αλλοιώσεις στο 

προϊόν και κατάλληλα για να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Η χρησιμοποίηση 

υλικών και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές ενδείξεις, 

επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας έχει γίνει 

με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 
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Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγμένα στρώματα με 

ομοιογενές περιεχόμενο και ποτέ χύμα και θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές 

προδιαγραφές εμπορίας και τυποποίηση, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθμ. Α2-718/28-7-

2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, να περιέχει 

προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, μεγέθους και σαφώς του 

ιδίου βαθμού ανάπτυξης και ωρίμανσης. 

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει εξωτερικά συγκεντρωμένες στην ίδια πλευρά με 

ευανάγνωστους, ανεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες τις ακόλουθες 

ενδείξεις: 

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

Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικαθίσταται: 

— για όλες τις συσκευασίες εκτός από τις προσυσκευασίες, από τον κωδικό του 

συσκευαστή και/ή του αποστολέα που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από επίσημη 

υπηρεσία, συνοδευόμενο από την ένδειξη «συσκευαστής και /ή αποστολέας» (ή 

ισοδύναμη συντομογραφία), 

— για τις προσυσκευασίες και μόνο, από το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή 

που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, συνοδευόμενα από την 

ένδειξη «συσκευασμένο για:» ή ισοδύναμη ένδειξη. Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα 

πρέπει να περιέχει και έναν κωδικό που αντιστοιχεί στον συσκευαστή και/ή στον 

αποστολέα. Ο πωλητής παρέχει στις υπηρεσίες ελέγχου όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τη σημασία του κωδικού αυτού. 

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

ορατό εξωτερικά. 

— Ονομασία της ποικιλίας. 

Γ. Καταγωγή του προϊόντος — Χώρα καταγωγής και ενδεχομένως, περιοχή 

παραγωγής ή εθνική ή περιφερειακή ή τοπική ονομασία. 

Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά — Ποιοτική Κατηγορία. 

— Μέγεθος εκφραζόμενο ως: 

— Ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος (σε mm) ή — κωδικό(-ούς) μεγέθους που 

ακολουθείται, προαιρετικά, από το ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος ή τον αριθμό 

Ε. Αριθμός παρτίδας 

Όταν οι συσκευασίες παρουσιάζονται σε παλέτα, οι ενδείξεις πρέπει να 

αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο σε δύο τουλάχιστον πλευρές της παλέτας. 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 

περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

 

2. Salmonella spp. απουσία στα 25 gr. 

3. Singella απουσία στα 25 gr. 

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

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Cucumis sativus-Σικυός  

Τα αγγούρια πρέπει, πλέον των γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να είναι 

όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Τα αγγούρια πρέπει να είναι 

ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 

τρωκτικών και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, 
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περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), 

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα αγγούρια πρέπει να έχουν 

ικανοποιητική ανάπτυξη, έχοντας συγχρόνως σπόρους τρυφερούς, 

σχηματισμένα και σχεδόν ίδια. Το μέγεθος των προϊόντων πρέπει να έχει μήκος 

από 20-30 cm και διάμετρο μεταξύ 4 και 7 cm. Η συσκευασία των αγγουριών 

είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή χαρτοκιβώτια με οπές. Τα αγγούρια 

πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία πού πρέπει να γίνεται με 

τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά κατά τη μεταφορά. Τα προϊόντα 

πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη ουσία ή /και οσμή. Τα προϊόντα 

πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει 

να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΑΡΟΤΑ Δαύκος (Daucus) της οικογένειας των Σελινοειδών  

Τα καρότα πρέπει να είναι υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί 

από σήψη η από αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να τα καταστήσουν 

ακατάλληλα για κατανάλωση), να είναι καθαρά δηλαδή να είναι πρακτικά 

απαλλαγμένα από ορατά ξένα σώματα, να είναι σφικτά, να είναι πρακτικά 

απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από 

ζημίες που προέρχονται από επιβλαβείς οργανισμούς, να μη φέρουν 

γραμμώσεις, να µην έχουν σποροποιηθεί, να µη διακλαδίζονται και να είναι 

απαλλαγμένα από δευτερεύουσες ρίζες, να είναι απαλλαγμένα από μη κανονική 

εξωτερική υγρασία, δηλαδή να είναι επαρκώς στεγνά μετά από το πλύσιμο, να 

είναι απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, να είναι ακέραια, φρέσκα, να 

παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το μέγεθος να είναι 15-25 

mm κατά διάμετρο ή 80-120 gr κατά βάρος. Το περιεχόμενο κάθε μέσου 

συσκευασίας ή παρτίδας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο καρότα 

της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, παρουσίασης και μεγέθους. Το ορατό 

μέρος τον περιεχομένου του μέσου συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα φύλλα πρέπει να είναι βγαλμένα ή κομμένα 

κοντά στο λαιμό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα να είναι συσκευασμένα σε 

νάιλον σακούλες και σε μικρές συσκευασίες των 10 ή 20 Kgr τοποθετημένα σε 

πολλαπλά στρώματα, διατεταγμένα μέσα στη συσκευασία. Τα καρότα πρέπει να 

συσκευάζονται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 

τους. 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ Κολοκυνθοειδών(Cucurbitaceae)  

Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μίσχο (που είναι δυνατό να έχει 

υποστεί ελαφρά φθορά) και άνθος, να είναι νωπής εμφανίσεως, συνεκτικά, υγιή 

(αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί 

αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλα προς βρώση) και 

απαλλαγμένα από κοιλότητες και σχισμές. Τέλος, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς όμως οι σπόροι να έχουν καταστεί συνεκτικοί. Τα 

κολοκυθάκια πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή. Το μήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 50 -100 mm (κολοκυθάκια 
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χονδρά για ειδικές παρασκευές, μετά από ειδική παραγγελία του Κ.Κ.Π.Π.Α.) και το 

μήκος μετριέται από το σημείο συμβολής με το μίσχο μέχρι το άκρο της στεφάνης 

του οπώρας. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση 

τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση, 

ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισμού. 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ Βρασική η λαχανώδης ποικ. ΜΠΡΟΚΟΛΑ (Brassica oleracea)  

Τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα πρέπει να είναι χρώματος λευκού έως μωβ 

αποκλεισμένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών πρέπει να 

είναι όψεως νωπής, συνεκτικές με τα άνθη σφικτά, απαλλαγμένες από 

ελαττώματα όπως κηλίδες, εξογκώματα φύλλων στο κέντρο και κάθε είδους 

προσβολές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 

από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

ορμή. Εάν τα προϊόντα παρουσιάζονται «με φύλλα» ή «µε φύλλα κομμένα στο 

στεφάνι», τα φύλλα πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη διάμετρος της 

ισημερινής τομής να είναι περίπου στα 150 mm. Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 

αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση ώστε να φτάνουν σε ικανοποιητική 

κατάσταση και να ανταποκρίνονται στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου 

προορισμού. Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγμένα εντός της 

συσκευασίας, αλλά οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να καταστρέφονται από 

υπερβολικές πιέσεις. 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΞΕΡΑ κρόμμυον ή Άλλιον το κοινό  

Οι βολβοί πρέπει να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για τη προβλεπόμενη χρήση, 

οι δύο δε πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος, πρέπει να είναι 

εντελώς αποξηραμένοι. Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και ανθεκτικοί, χωρίς 

φύτρα, απαλλαγμένοι από εξογκώματα που έχουν προκληθεί από ανώμαλη 

βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά απαλλαγμένοι από ριζικό θύσανο. Τα κρεμμύδια 

πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο 

ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 

ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να 

είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της 

ισημερινής τομής να 50-70 mm. Τα κρεμμύδια πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη 

και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 

μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση 

και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου 

προορισμού. 

ΛΑΧΑΝΑ Κράμβη η λαχανώδης  

Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά, χωρίς σκασίματα και χωρίς 

εκβλαστήματα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα πού 

φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση. Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα 

οποία παραμένουν επί του βλαστού και η τομή πρέπει να είναι λεία. Τα φύλλα των 

λάχανων πρέπει να είναι καλά προσκολλημένα (εκτός από ορισμένα φύλλα 
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προστασίας). Τα λάχανα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα 

από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Το κατά μονάδα καθαρό βάρος 

δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000gr. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν 

ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη 

μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τούς σε 

ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές 

απαιτήσεις τον τόπου προορισμού. 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ (Lactuca sativa, Λακτούκη η ήμερος 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Solanum melongena Στρύχνον η μελιτζάνα  

Οι μελιτζάνες πρέπει να είναι συνεκτικές, να µην έχουν προσβληθεί από σήψη ή 

να έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε βαθμό ώστε να καθίστανται ακατάλληλες προς 

βρώση, να είναι εφοδιασμένες με κάλυκα και μίσχο (που είναι δυνατό να έχουν 

υποστεί ελαφρά φθορά), να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό (χωρίς εν 

τούτοις η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης, χωρίς οι σπόροι να έχουν 

αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθμό), να είναι νωπής εμφάνισης αλλά 

απαλλαγμένες από κάθε εξωτερική υγρασία πέραν της φυσιολογικής και γενικά 

κάθε αλλοίωση. Οι μελιτζάνες πρέπει να είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, 

απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλά σχηματισμένες µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές 

(κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 

υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 

άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 

ή/και οσμή. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 60 mm. Τα 

προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους 

επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως 

στις εμπορικές απαιτήσεις τον τόπου προορισμού. 

Ποικιλίες που θα προσφέρονται είναι: 

1 ΦΛΑΣΚΕΣ ωοειδείς και με μακριούς καρπούς, βάρους 150 περίπου gr, 

χρώματος σκούρου μοβ. 

2. ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ Λεωνιδίου (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), με μακρύς 

καρπούς, βάρους 120-150 gr, μωβ χρώματος. 

ΠΑΤΑΤΕΣ  

Στρύχνον το κονδυλόρριζον, Solanum tuberosum Οι πατάτες πρέπει να είναι 

ολόκληρες ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από προσβολές ζωικών παρασίτων, 

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένες με επαρκή ανάπτυξη, 

περιποιημένες, καθαρές (κυρίως απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), 

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Οι πατάτες πρέπει να είναι 

απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση και οσμή. Να είναι σφικτές και συνεκτικές 

χωρίς αλλοιώσεις, απαλλαγμένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες πρακτικά 

απαλλαγμένες από πρασίνισμα (μέχρι το 1/8 της επιφάνειας) που να αφαιρείται 

με το καθάρισμα και σε ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 1% του συνολικού 

βάρους της συσκευασίας. Η επιδερμίδα να παρουσιάζει λεία και συνεχή υφή ενώ 
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το χρώμα της να είναι κίτρινο. Οι πατάτες θα είναι εξωτερικά καθαρισμένες από 

χώματα. 

Το μέγεθος του κονδύλου να κυμαίνεται από 35 έως 65 mm, (μέτριες) με σχήμα 

στρογγυλό έως μακρόστενο, με μικρό μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού 

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

Το περιεχόμενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει πατάτες της ίδιας 

προέλευσης , ποικιλίας, ποιότητας και μεγέθους. Οι πατάτες πρέπει να 

παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό 

επιδερμίδας. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία και 

τον αερισμό του προϊόντος, να είναι καινούργια καθαρά και από υλικό που δεν 

προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους. 

Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των 25 Kgr. Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 

αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό 

τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΤΑΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Σύμφωνα µε το Π.∆.365/2002 και τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 είναι υποχρεωτική η 

σήμανση του προϊόντος, επί της συσκευασίας της παραγόμενης στην Ελλάδα ή 

εισαγόμενης από Τρίτες Χώρες και διακινούμενης στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση πατάτας, από τον παραγωγό έως και το στάδιο της λιανικής 

πώλησης. 

Κατά τη διακίνηση πατάτας εμπορίου από τα συσκευαστήρια στην ετικέτα 

σήμανσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: 

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

αριθμός GR από τη βάση ΜΕΝΟ του Υπ.Α.Α.Τ), 

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

συσκευαστή, 

3. το είδος, 

4. η χώρα καταγωγής και η περιοχή, 

5. η ποικιλία, 

6. η ποιοτική κατηγορία, 

7. ο αριθμός παρτίδας (LOT), 

8. το βάρος, και 

9. η ένδειξη <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ>. 

Υπόδειγµα ετικέτας ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 

1. ΕΙ∆ΟΣ: ΠΑΤΑΤΑ 

2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: 

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

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ: 

5. O ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ και 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ και 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

7. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 

8. ΒΑΡΟΣ: 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ 

Κάθε παραγωγός, διακινητής, συσκευαστής πατάτας, οφείλει να είναι 

εγγεγραμμένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. 

Τα συσκευαστήρια που ανασκευάζουν πατάτα φαγητού προερχόμενη από άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να αναγράφουν επί της νέας 

συσκευασίας όλες τις πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα της ετικέτας. 
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ΠΙΠΕΡΙΕΣ Καψικόν (Capsicum)  

Οι πιπεριές πρέπει να είναι ολόκληρες, φρέσκιες, υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα 

που έχουν προσβληθεί από σήψη ή από αλλοιώσεις που είναι δυνατόν να τα 

καταστήσουν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες 

από ορατά ξένα σώματα, καλά αναπτυγμένες, χωρίς ελαττώματα που οφείλονται 

στον παγετό, χωρίς τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί, χωρίς εγκαύματα από 

τον ήλιο, με ποδίσκο, απαλλαγμένες από µη κανονική εξωτερική υγρασία, 

απαλλαγμένες από ξένη οσμή ή/και γεύση. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να είναι 

καλής ποιότητας. Πρέπει να είναι σφικτές, να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη και 

τον χρωματισμό που είναι κανονικοί για την ποικιλία, λαμβανομένου υπόψη του 

σταδίου ωριμάνσεως, να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από κηλίδες. Ο ποδίσκος 

μπορεί να έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί, εφόσον ο κάλυκας είναι 

άθικτος. Οι πιπεριές πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε 

τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση, και να 

φθάνουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες στον τόπο προορισμού. Το περιεχόμενο 

κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές, δηλαδή να περιέχει γλυκές 

πιπεριές της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή εμπορικού τύπου, ποιότητας, μεγέθους 

και να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίμανσης και να έχουν τον ίδιο 

χρωματισμό. Το ορατό μέρος του περιεχομένου του μέσου συσκευασίας πρέπει 

να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές πιπεριές πρέπει να 

συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του 

προϊόντος .Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένο 

σώμα. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια των 10 Kgr περίπου. 

Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, μετρίου μεγέθους. 

Προτεινόμενη ποικιλία η πράσινη της Νέας Μαγνησίας με τους γλυκούς και 

σαρκώδεις καρπούς. 

ΣΕΛΙΝΑ  

Σέλινον το βαρύοσμον, Apium graveolens Τα σέλινα πρέπει να είναι ακέραια, 

επιτρέπεται η κοπή του άνω μέρους, νωπής εμφανίσεως, υγιή, αποκλείονται τα 

προϊόντα που έχουν προστεθεί από σήψη ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις, σε βαθμό 

ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση, χωρίς ζημιές που έχουν 

υποστεί από παγετό, χωρίς κούφια τμήματα, παραφυάδες και ανθοφόρους 

άξονες, καθαρά χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, πρακτικά χωρίς φθορές που 

έχουν προκληθεί από παράσιτα, πρακτικά χωρίς παράσιτα, χωρίς υπερβολική 

εξωτερική υγρασία, δηλαδή αρκετά «στεγνά» μετά από το πλύσιμο, χωρίς ξένες 

οσμές ή/και γεύσεις. Τα σέλινα με ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, 

κανονικού σχήματος και χωρίς ίχνη ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις 

κύριες νευρώσεις. Οι κύριες νευρώσεις δεν πρέπει να είναι ούτε τσακισμένες ούτε 

ινώδεις, να µην έχουν συνθλιβεί ή σκάσει. Η κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά 

καθαρισμένη και να μη υπερβαίνει τα 5 cm μήκους. Τα σέλινα με ραβδώσεις 

πρέπει να παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο 

παραγωγής και η κατάστασή τους να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να 

αντέξουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχειρίσεως και να φθάσουν στον 

τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε κιβωτίου 

πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει αποκλειστικά σέλινα με 

ραβδώσεις της αυτής καταγωγής, ποιότητας, χρώματος και μεγέθους. Το 

διακρινόμενο τμήμα του περιεχομένου του κιβωτίου πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Η παρουσίαση του σέλινου να γίνεται με 

δεσμίδες στο μέσο συσκευασίας και ο αριθμός των τεμαχίων που τις απαρτίζουν 

πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο. Τα σέλινα µε ραβδώσεις πρέπει να 

συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του 

προϊόντος. 
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ΣΚΟΡΔΑ Allium sativum, Άλλιον το ήμερον 

Τα σκόρδα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένα µε επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως 

απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα 

επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, 

αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες 

ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και 

οσμή, Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα σκόρδα πρέπει να είναι χωρίς 

φύτρα ορατά εξωτερικά. Η ελάχιστη διάμετρος της ισημερινής τομής να είναι 30 

mm. Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει να συσκευάζονται σε πλεξίδες των 24 βολβών 

(ξερά σκόρδα) και πρέπει να είναι πλεγμένα με τον ίδιο τούς βλαστό και δεμένα με 

σπάγκο ή και σε μικρότερη συσκευασία. Η κοπή δε των βλαστών πρέπει να είναι 

καθαρή. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια 

που να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να 

φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ  

Στρύχνον το λυκοπερσικόν Οι τομάτες πρέπει να είναι του εμπορικού τύπου 

¨στρογγυλές΄΄ νωπές, να μην έχουν σαπίσει ή υποστεί άλλες αλλοιώσεις τέτοιες 

που να τις καθιστούν ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι επαρκώς 

συνεκτικές, απαλλαγμένες από μη επουλωμένα σπασίματα και από εμφανείς 

πράσινους χρωματισμούς στη ζώνη που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου. Οι 

τομάτες πρέπει να είναι ολόκληρες, ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από 

προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά 

σχηματισμένες, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένες, καθαρές (κυρίως 

απαλλαγμένες από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 

υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 

άλλες ζημιές, απαλλαγμένες από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να 

είναι καλής ποιότητας. Ο καρπός, να είναι σφαιρικός ή μακρόστενος, εδώδιμος, 

ώριμος ζουμερός και να έχει έντονο κόκκινο χρώμα απαλλαγμένος από 

σκασίματα. Το μέγεθος της διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι 30 – 40 mm 

Κωδικών 3 και 4, βάρους 150-210 gr ανά τεμάχιο περίπου. Τα προϊόντα πρέπει να 

παρουσιάζουν ανάπτυξη και κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να 

αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό 

τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

εμπορικές απαιτήσεις τού τόπου προορισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η 

τοποθέτηση σφραγίδας ή ετικέτας πάνω στις ίδιες τις τομάτες. 

ΜΥΡΩΔΙΚΑ (ΑΝΙΘΟ, ΜΑΪΝΤΑΝΟ, ) 

Τα προϊόντα πρέπει να είναι ακέραια, υγιή, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν 

προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση, καθαρά και περιποιημένα, δηλαδή ουσιαστικά απαλλαγμένα από 

χώμα ή οποιαδήποτε άλλη ουσία και απαλλαγμένα από ορατές ξένες ουσίες, 

φρέσκα, ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς, ουσιαστικά 

απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς, 

συμπαγή, μη προχωρημένης ανάπτυξης, απαλλαγμένα από εξωτερική μη 

φυσιολογική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη γεύση. 

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

να είναι συμμετρική. 

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

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

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ χλωρά πράσινα, φρέσκα, καθαρισμένα από περιττά μέρη, σε δέμα 

των 1000 gr. 

ΠΡΑΣΑ 

 Πράσο φρέσκο, αρίστης ποιότητας, ώριμο και πράσινο. 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ  

Παντζάρια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, μετρίου μεγέθους. 

ΣΠΑΝΑΚΙ  

Σπανάκι φρέσκο. αρίστης ποιότητας, καθαρισμένο ώριμο και πράσινο. 

ΒΛΗΤΑ φρέσκα 

 

ΦΡΟΥΤΑ: 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει σε 

κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας, φυσιολογική (άνευ τεχνητών 

τρόπων) σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα 

πρέπει να έχουν συλλεγεί προσεκτικά με το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η 

σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, 

τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, 

περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή 

φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), 

χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και 

χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. 

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

ποικιλίας. 

Το μήκος του μίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Γενικά, 

πρέπει να είναι καλής ποιότητας ώριμα με έντονο κόκκινο εσωτερικό χρωματισμό. 

Τα καρπούζια ανά τεμάχιο να είναι βάρους 6-10 Kgr. Η συσκευασία πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη 

διατήρηση των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Τα προϊόντα πρέπει 

να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει 

να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο 

προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως 

στις εμπορικές απαιτήσεις του τόπου προορισμού. 

ΚΕΡΑΣΙΑ  

Τα κεράσια πρέπει να είναι ολόκληρα, φρέσκα στην όψη, υγιή, αποκλείονται τα 

προϊόντα που έχουν σαπίσει ή έχουν υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που να τα 

καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, κρουστά (ανάλογα µε την ποικιλία), 

καθαρά, σχεδόν απαλλαγμένα από εμφανείς ξένες ουσίες, πρακτικά 

απαλλαγμένα από παράσιτα, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, 

απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση, πρέπει να φέρουν τον ποδίσκο τους. 

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και να έχουν επαρκή 

ωριμότητα. Η ανάπτυξη και η κατάσταση των κερασιών θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να τους επιτρέπεται να αντέχουν στη μεταφορά και στη μεταχείριση, και να 

φθάσουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. Τα κεράσια που 

κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καλής ποιότητας, πρέπει 

να είναι απαλλαγμένα από εγκαύματα, σχισμές, μώλωπες ή ελαττώματα που 

προκαλούνται από χαλάζι. Η ταξινόμηση κατά μέγεθος ορίζεται από τη μέγιστη 

διάμετρο της ισημερινής τομής. Τα κεράσια πρέπει να έχουν ελάχιστο μέγεθος 12 

mm. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει 



1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   4η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Σελίδα 80 από 109 

 

µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής, ποικιλίας και ποιότητας. Το μέγεθος των 

καρπών πρέπει να είναι ως επί το πλείστον ομοιογενές. Το εμφανές τμήμα του 

περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα 

κεράσια πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο 

εσωτερικό του δέματος πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και από ύλη που να 

µην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις. Η 

χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που περιέχουν εμπορικές 

ενδείξεις επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι τη εκτύπωση ή η επίθεση της ετικέτας 

έχει γίνει µε μελάνη ή µε κόλλα που δεν είναι τοξικά. Τα δέματα δεν πρέπει να 

περιέχουν ξένα σώματα. 

ΜΗΛΑ 

 Μηλέα η ήμερος, Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς µε το χέρι και να 

έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας σύμφωνα µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεγεί 

προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει 

υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, 

απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και 

ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά 

(κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, 

προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη 

υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή 

άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση 

ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Η διάμετρος της ισημερινής 

τομής καθορίζεται σε 70-85 mm (μεγέθη 70-75, 75-85) και βάρους 170-220 gr 

περίπου. Το εμφανές μέρος του περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να 

είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 

πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενές. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, 

ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία του προϊόντος και τη διατήρηση 

των ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του. Οι συσκευασίες πρέπει να είναι 

καθαρές, απαλλαγμένες από κάθε ξένο σώμα και να φέρουν τις απαραίτητες 

σημάνσεις. Τα προϊόντα πρέπει να παρουσιάζουν μια ανάπτυξη και μια 

κατάσταση τέτοια πού να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και στη 

μεταχείριση ώστε να φτάνουν στο προορισμό τους σε ικανοποιητική κατάσταση 

και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εμπορικές απαιτήσεις του τύπου 

προορισμού. 

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά. 

Μπορούν ωστόσο να φέρουν ελαφρά ελαττώματα, υπό τον όρο ότι αυτά δεν 

βλάπτουν τη γενική εμφάνιση του προϊόντος, την ποιότητά του, τη 

διατηρησιμότητα του και την παρουσίασή του στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρό ελάττωμα χρωματισμού, — ελαφρούς μώλωπες που δεν υπερβαίνουν 

το 1 cm2 της συνολικής επιφάνειας και οι οποίοι δεν είναι αποχρωματισμένοι, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

— τα 2 cm μήκους για τα ελαττώματα επιμήκους σχήματος, — το 1 cm της 

συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα, με εξαίρεση την κηλίδα του 

φουζικλαδίου (Venturia inaequalis) της οποίας η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το 0,25 cm2, — πολύ ελαφρά σκωριόχρωση, όπως: 

— καστανόχρωμες κηλίδες που δύνανται να υπερβαίνουν ελαφρώς την 

κοιλότητα του ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού αλλά 

δεν δύνανται να είναι τραχιές, και/ή 
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— λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/5 της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού και δεν έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον γενικό 

χρωματισμό του καρπού, και/ή 

— έντονη σκωριόχρωση που δεν υπερβαίνει το 1/20 της συνολικής επιφάνειας 

του καρπού, ενώ η λεπτή δικτυωτή σκωριόχρωση και η έντονη σκωριόχρωση 

μαζί δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1/5 κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής 

επιφάνειας του καρπού. 

Ο ποδίσκος μπορεί να λείπει, με την προϋπόθεση ότι ο αποχωρισμός είναι 

καθαρός και δεν έχει υποστεί φθορά ο προσκείμενος φλοιός. 

Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε τέσσερα στρώματα κατ’ 

ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετημένα σε σκληρά σφαιρικά 

υποστηρίγματα τέτοια ώστε να μην ακουμπάει το πάνω στρώμα φρούτων στα 

φρούτα του κατώτερου στρώματος, και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

προστασία του προϊόντος. 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ  

Οι μπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να είναι 

σφριγηλές, να είναι υγιείς, αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 

σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση, να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες, 

να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα, να είναι πρακτικά μη 

προσβεβλημένες από παράσιτα, να έχουν ποδίσκο άθικτό, άκαμπτο, μη 

προσβεβλημένο από μύκητες και µη αφυδατωμένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο 

ύπερος, να έχει ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά 

απαλλαγμένες από μώλωπες, να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών 

θερμοκρασιών, να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας, να 

είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση. Τα στάδια ανάπτυξης και 

ωρίμανσης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν την αντοχή τους κατά τη 

μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και την άφιξή τους στον τόπο προορισμού 

σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλος βαθμός 

ωρίμανσης μετά τη φυσική τους ωρίμανση. Το μέγεθος καθορίζεται με βάσει του 

μήκους της κυρτής έδρας από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο 

προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του πάχους μιας εγκάρσιας τομής 

του καρπού μεταξύ των πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το 

διαμήκη άξονα. Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός να είναι αντιστοίχως σε 

14 cm και 27 mm. Το περιεχόμενο κάθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να 

περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προελεύσεως, ποικιλίας ή/και εμπορικού 

τύπου και ποιότητας. Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να 

είναι αντιπροσωπευτικό τον συνόλου. 

ΠΕΠΟΝΙΑ  

Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήμα και χρώμα χαρακτηριστικό της ποικιλίας 

(γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωματισμός τον φλοιού στα σημείο όπου ο καρπός 

βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης) και να είναι 

νωπής εμφάνισης. Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από σκασίματα και μώλωπες 

(ελαφριές ρωγμές γύρω από το ποδίσκο, μήκους μικρότερου των 2 mm που 

όμως δεν αγγίζουν τη σάρκα). Το μήκος του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν 

στις ποικιλίες που δεν αποσπώνται τη στιγμή της ωρίμανσης δεν θα υπερβαίνει 

τα 3 mm. Οι τύποι πεπονιών που προτείνονται είναι: Ελληνικά τύπου Αργούς, 

Αμερικάνικου τύπου, στρογγυλά. Τα προϊόντα πρέπει να είναι ολόκληρα, 

ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών, 

εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, με επαρκή ανάπτυξη, περιποιημένα, 

καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, 

χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλα ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική 
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ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, 

μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε 

ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Το εμφανές 

μέρος τον περιεχομένου της κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου και το περιεχόμενο όλων των συσκευασιών 

πρέπει να είναι μεταξύ τους ομοιογενή. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια, ώστε 

να εξασφαλίζει την κατάλληλη προστασία τον προϊόντος και τη διατήρηση των 

ζωτικών και φυσιολογικών λειτουργιών του Κάθε μέσο συσκευασίας μέσα στο 

οποίο διακινούνται θα είναι υποχρεωτικά χαρτοκιβώτιο το οποίο θα είναι 

απαλλαγμένο από κάθε ξένο σώμα. 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Οι παρούσες προδιαγραφές εφαρμόζονται στις κατωτέρω ποικιλίες καρπών που 

κατατάσσονται στο είδος των «εσπεριδοειδών» : 

— λεμόνια του είδους Citrus limon (L.), 

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

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

ακέραια, απαλλαγμένα από μώλωπες και/ή εκτεταμένους τραυματισμούς που 

έχουν επουλωθεί, υγιή (αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 

σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, 

ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη, ουσιαστικά απαλλαγμένα 

από επιβλαβείς οργανισμούς, απαλλαγμένα από φθορές οι οποίες 

προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς που προσβάλλουν τη σάρκα, 

απαλλαγμένα από σημάδια ξήρανσης και αφυδάτωσης, απαλλαγμένα από 

φθορές που προκαλούνται από χαμηλές θερμοκρασίες ή παγετό, απαλλαγμένα 

από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, απαλλαγμένα από ξένη οσμή και/ή ξένη 

γεύση. 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε 

τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να 

φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

Β. Απαιτήσεις ωρίμασης Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε κατάλληλο 

στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων 

όσον αφορά την ποικιλία, την περίοδο συλλογής και τη ζώνη παραγωγής. 

Το στάδιο ωρίμασης των εσπεριδοειδών ορίζεται από τις ακόλουθες 

παραμέτρους που αναφέρονται για κάθε κατωτέρω είδος: 

— ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, 

— ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 

— χρωματισμό. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε κατά το πέρας της 

κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή να αποκτήσουν, στον τόπο 

προορισμού, τον κανονικό χρωματισμό της ποικιλίας. 

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

σακχάρων προς οξέα 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΛΕΜΟΝΙΑ 20 Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Επιτρέπονται καρποί με 

πράσινο χρώμα (εάν δεν είναι σκούρο), υπό τον όρο ότι πληρούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε χυμό. 

 

Πορτοκάλια : Πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας. Ωστόσο, επιτρέπονται 

καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός δεν 

υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού και ότι πληρούν 

τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε χυμό. Επιτρέπονται τα 

πορτοκάλια που παράγονται σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή 

σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του καρπού και έχουν πράσινο 
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χρώμα που υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού, υπό 

τον όρο ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε 

χυμό 

Ομάδα των ναβελίνων 33 6,5:1 

Λοιπές ποικιλίες 35 6,5:1 

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις ωρίμασης μπορούν να 

υποβάλλονται σε «αποπρασινισμό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνον 

εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Γ. Ταξινόμηση:  

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Πρέπει να παρουσιάζουν τα 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας και/ή του εμπορικού τύπου. 

Οι καρποί μπορούν, ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά 

ελαττώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την 

ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών ηλιακών 

εγκαυμάτων, 

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

επηρεάζουν τη σάρκα, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που εμφανίζονται κατά τον σχηματισμό του 

καρπού, όπως αργυρόχροες επιστρώσεις, σκωριόχρωμες κηλίδες ή φθορές από 

επιβλαβείς οργανισμούς, 

— ελαφρά τραύματα που έχουν επουλωθεί και οφείλονται σε μηχανικά αίτια, 

όπως προσβολή από χαλάζι, τριβή ή κτυπήματα από τον εν γένει χειρισμό τους, 

— ελαφρά και μερική αποκόλληση του φλοιού (ή της εξωτερικής επιδερμίδας) για 

όλους τους καρπούς της ομάδας των μανταρινιών. 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι 

καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές 

αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που 

περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η 

τοποθέτηση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι 

τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 

αλλοιώσεις στον φλοιό. 

Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγμένοι πρέπει να χρησιμοποιείται λεπτό, στεγνό, 

καινούριο και άοσμο χαρτί. 

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ουσίας που ενδέχεται να μεταβάλει τα 

φυσικά χαρακτηριστικά των εσπεριδοειδών και ιδίως την οσμή και τη γεύση τους. 

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

Επιτρέπεται, ωστόσο, μία παρουσίαση που περιλαμβάνει ένα βραχύ (μη ξυλώδη) 

κλώνο με πράσινα φύλλα προσκολλημένο στον καρπό. 

ΛΕΜΟΝΙΑ Κιτρέα η λεμονέα  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς δεν πρέπει να παρουσιάζουν 

έναρξη εσωτερικής αποξηράνσεως που οφείλεται σε παγετό καθώς και 

εκτεταμένα τραύματα ή μώλωπες οι οποίοι έχουν επουλωθεί. Τα λεμόνια πρέπει 

να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παράσιτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα με επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο 

ξένο σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και 
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ήλιο και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να 

είναι απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Να έχουν σχήμα ωοειδές με 

τις άκρες τους μυτερές να είναι ώριμα, χυμώδη, με έντονο κίτρινο χρώμα και οι 

καρποί να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριμότητας 

σύμφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης 

παραγωγής. Το ελάχιστο μέγεθος διαμέτρου της ισημερινής τομής να είναι σε 45 

mm και το μέγιστο 67mm. Επιπλέον, οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται 

διατεταγμένοι σε κανονικά στρώματα μέσα σε κλειστά ή ανοικτά μέσα 

συσκευασίας. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  

Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή 

ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά. Τα προϊόντα 

πρέπει να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, απαλλαγμένα από προσβολές ζωικών 

παρασίτων, τρωκτικών, εντόμων και ασθενειών, καλά σχηματισμένα, µε επαρκή 

ανάπτυξη, περιποιημένα, καθαρά (κυρίως απαλλαγμένα από κατάλοιπα 

λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, χώματα, προϊόντα επεξεργασίας και κάθε άλλο 

σώμα), χωρίς εξωτερική ασυνήθιστη υγρασία, αλλοιώσεις από παγετό ή/και ήλιο 

και χωρίς ίχνη μούχλας, μώλωπες ή άλλες ζημιές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση ή/και οσμή. Γενικά πρέπει να είναι καλής 

ποιότητας. 

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά. 

Ο φλοιός μπορεί, ωστόσο, να παρουσιάζει τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώματα, με 

την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εμφάνιση, την ποιότητα, τη 

διατηρησιμότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία: 

— ελαφρό ελάττωμα σχήματος, 

— ελαφρό ελάττωμα ανάπτυξης, 

— ελαφρά ελαττώματα χρώματος, 

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

επιφάνειας, 

— ελαφρά ελαττώματα του φλοιού που δεν πρέπει να υπερβαίνουν: 

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

— 1 cm2 της συνολικής επιφάνειας για τα άλλα ελαττώματα. 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ  

Η διάμετρος της ισημερινής γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 73 έως 80 mm και 

βάρους 135- 220 gr. 

A 67 – 73 mm ΒΑΡΟΣ 135 – 180 gr 

AA 73 – 80 mm ΒΑΡΟΣ 180 – 220 gr 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ  

Τα σταφύλια και οι ρώγες πρέπει να είναι υγιή, εξαιρούνται τα προϊόντα που 

έχουν προσβληθεί από σήψη ή έχουν υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να είναι 

ακατάλληλα για κατανάλωση, καθαρά, χωρίς διακρινόμενες ξένες ύλες, πρακτικά 

απαλλαγμένα από προσβολές παρασίτων ή ασθένειες, χωρίς εμφανή ίχνη 

μούχλας, χωρίς ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία, χωρίς ξένη οσμή ή/και γεύση. 

Επιπλέον, οι ρώγες πρέπει να είναι ολόκληρες, καλοσχηματισμένες, κανονικά 

αναπτυγμένες. Τα σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιμελώς. Η σταφυλή 

πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένη και ώριμη. Η ανάπτυξη και η κατάσταση 

της σταφυλής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να αντέχει στη μεταφορά 

και τη μετακίνηση και να φθάνει στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική 

κατάσταση. Τα επιτραπέζια σταφύλια πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Τα 

σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το τυπικό σχήμα, ανάπτυξη και χρωματισμό 

της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη της περιοχής παραγωγής. Οι ρώγες πρέπει 

να είναι συνεκτικές, καλά προσφυόµενες και στο μεγαλύτερο δυνατά βαθμό 
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κολλημένες στον μίσχος τους. Το μέγεθος των σταφυλιών να είναι ελάχιστο 

βάρος κατά σταφύλι μεγαλόρωγα 150 gr περίπου. Το περιεχόμενο κάθε δέματος 

πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει µόνο σταφύλια της ίδιας καταγωγής, 

ποικιλίας, κατηγορίας και του ίδιου βαθμού ωριμότητας. Τα επιτραπέζια σταφύλια 

πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του 

προϊόντος. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι 

καθαρά και από ύλη που να μην προκαλεί στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές 

αλλοιώσεις. Η χρησιμοποίηση υλικών, και ιδίως χαρτιών ή σημάτων που 

περιέχουν εμπορικές ενδείξεις επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η 

τοποθέτηση της ετικέτας έχει γίνει με μελάνι ή κόλλα που να μην είναι τοξικά. 

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

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων/διαθεσιμότητας, 

δύναται να γίνει προμήθεια και άλλων τύπων λαχανικών και φρούτων. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. , όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 

πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του 

είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 

οποία θα δίδεται έως 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, 

πριν την παράδοση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Α. Το χορηγούμενο είδος (γιαούρτη), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή 

ορίζεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Άρθρο 82 και να έχει παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και 

υγειονομικές διατάξεις και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις 

διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς 

τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών 

κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με 

βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’). 

Να έχει παρασκευασθεί από γάλα αγελάδας και μαγιά απουσία αντιβιοτικών και 

γενετικά τροποποιημένων υλικών. 

Να έχει: 

• Δομή λεία, μαλακή και κρεμώδη. 

• Γεύση ευχάριστη. 

• Οσμή υπόγλυκη. 

• Α 3,3-3,8. 

Να μην παρουσιάζει 

• ευρωτίαση, 

• σήψη, 

• εμφανείς μακροσκοπικές, μεταβολές χρώματος και σχήματος, 

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

• αλλοίωση από μικροβιακή δράση, 

• μυκητίασης αποικίες στην επιφάνειά του, 

• υπολείμματα ορμονών, αυξητικών παραγόντων, αντιβιοτικών, φυτοτοξινών 

τύπου Α & Β, βαρέων μετάλλων σύμφωνα με τους ΕΚ 1881/2006, ΕΚ 396/2005, ΕΚ 
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10/2011, ΕΚ 2377/1990 και τροποποιήσεις, Φυτοφάρμακα 149/2008, 

Αλλεργιογόνα 68/2007. 

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

αυτών. 

• Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά όπως αυτά 

ορίζονται, ΕΚ 2073/2005 και 1441/2007 με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και ΠΔ 9/89. 

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

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

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

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

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

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η συσκευασία της γιαούρτης (Α) πρώτη συσκευασία- κεσεδάκι, θα είναι από 

υλικό κατάλληλο για τρόφιμα (ΡΡ) πολυπροπυλένιο, Άρθρο 26 Κεφάλαιο ΙΙ του 

Κ.Τ.Π. και θα κλείνει αεροστεγώς με αλουμινόφυλλο με κράμα αυτού που θα 

περιέχει τουλάχιστον 99% αργίλιο >0.05Μn, max 0.1%Zn, 0.05-2%Cu, max 0.05% 

άλλα λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 601/602, το δε βάρος της 

κάθε συσκευασίας να είναι περίπου 1.000 gr Τα μέσα συσκευασίας δεν θα 

μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες στο προϊόν. Στο μέσο συσκευασίας 

(κεσεδάκι) θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα Ελληνικά με 

ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι ή άλλο μηχανικό τρόπο που δεν 

μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες (ΕΚ 89/109), οι απαραίτητες ενδείξεις 

σύμφωνα με τις κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις: 

1. Επωνυμία παρασκευαστή. 

2. Αριθμός έγκρισης. 

3. Η ημερομηνία παραγωγής και 

4. Η ημερομηνία λήξης. 

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

σήμανσης τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 

1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής. 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 Γιαούρτι 

 

1. Γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά 10 % . 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα ως προς το είδος και την 

ποσότητα, σύμφωνα με την δοθείσα παραγγελία του Παραρτήματος του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε 

πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του 

είδους. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η 

οποία θα δίδεται έως 48 ώρες, ανάλογα με την διατηρησιμότητα του τροφίμου, 

πριν την παράδοση. 

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Όλα τα τυροκομικά προϊόντα να είναι πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα, ανά είδος, στον Κ.Τ.& Π. Άρθρο 83 και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Υγειονομικές Διατάξεις. 

Συνθήκες ωρίμανσης – Χρόνος ωρίμανσης 

A. H ωρίμανση των τυριών πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν 

θα είναι κατώτερη των +100C και θα υπάρχει κατάλληλη για κάθε τύπο τυριού 

υγρομετρική κατάσταση. O χρόνος ωρίμανσης εξαρτάται από την κατηγορία ταυ 

τυριού: α) τα πολύ σκληρά, τα σκληρά και τα ημίσκληρα τυριά για να 

συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον 

τρεις (3) μήνες στις παραπάνω συνθήκες, β) τα μαλακά τυριά για να 

συμπληρώσουν την ωρίμανσή τους πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον δύο (2) 

μήνες. Εξαιρούνται τα «Λευκά τυριά άλμης», τα οποία είναι παρασκευασμένα από 

παστεριωμένο γάλα και επιτρέπεται να διατίθενται δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την 

παρασκευή τους (η εξαίρεση αυτή δεν αφορά τα Ελληνικά Παραδοσιακά τυριά). 

Β. Συνθήκες αποθήκευσης των ώριμων τυριών μέχρι τη διάθεσή τους στην 

κατανάλωση: α) πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα τυριά: σε κλιματιζόμενους 

θαλάμους με ανακυκλoύμενo έντoνo ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας από 00C έως 

+100C και υγρομετρικής κατάστασης από 75 έως 85, β) μαλακά τυριά: σε 

κλιματιζόμενους θαλάμους με ανακυκλωμένο μέτριο ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας 

00C έως +20C και υγρομετρικής κατάστασης από 85 έως 95 %. Εξαιρούνται τα 

συσκευασμένα σε συσκευασίες αδιαπέραστες από υγρασία π.x. μεταλλικά 

δοχεία, τα oπoία αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 00C έως 

+20C. 

Στα μέσα συσκευασίας που θα περιέχονται τα προϊόντα, θα αναγράφονται στην 

Ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κ.T.Π. 

και στις επιμέρους παραγράφους τoυ άρθρου 83 Γ (γενικές διατάξεις για τα τυριά 

από γάλα, με ωρίμανση) και επιπλέον: 

– κατηγορία τυριού, 

– είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάσθηκε το τυρί, 

– ελάxιστo λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), 

– μέγιστη υγρασία, 

– ημερομηνία παραγωγής, 

– ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, 

– xώρα προέλευσης – παραγωγής του τυριού, 

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

– ποσοστό άλατος, 
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– πρόσθετα, είτε έxoυν προστεθεί στη μάζα του τυριού είτε υπάρxoυν στην 

επιδερμίδα του τυριού και με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο 

άρθρο 11 ταυ Κ.T. και επίσης με οδηγίες, όπου χρειάζονται, π.x. όταν η επιδερμίδα 

έxει ναταμυκίνη θα δίνονται οδηγίες στον καταναλωτή μέχρι ποιο βάθος θα 

καθαρίζει το τυρί. 

Ήτοι: 

α) Το προϊόν. 

β) Την Προέλευση. 

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

δ) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου. 

ε) Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως. 

στ) Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης, τον αύξοντα αριθμό 

του μέσου συσκευασίας. 

Οι λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

παρ.7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93, η δε σήμανση να είναι σύμφωνη με τις 

διατάξεις σήμανσης των τροφίμων: 

• Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 

παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά 

απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 

• Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 

2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 

1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής. 

Η επικάλυψη των τυριών μπορεί να είναι από κερί μελισσών, σκληρή παραφίνη ή 

άλλες ύλες που για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να τύχουν έγκρισης του ΑΧΣ και 

κατά περίπτωση, του ΕΟΦ ή του ΚΕΣΥ. 

Η επικάλυψη μπορεί να είναι χρωματισμένη με τις χρωστικές του παραρτήματος 

V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων καθώς και με τις χρωστικές 

Ε180, Λιθορουμπίνη ΒΚ και Ε160β Ανάττο, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV, 

του εν λόγω άρθρου και σύμφωνα με τους όρους των παραρτημάτων αυτών. 

Επιτρέπεται η επάλειψη, η εμβάπτιση ή ο ψεκασμός μόνο της επιφάνειας των 

σκληρών, των ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών με ναταμυκίνη ή πιμαρισίνη 

και με την προϋπόθεση ότι στο τυρί που διατίθεται στην κατανάλωση: 

1. Θα διαπιστώνεται απουσία ναταμυκίνης σε βάθος 5 mm. 

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

Η συσκευασία να είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φιλμ που 

έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.T.Π.. 
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Οι προσφορές των παρακάτω προϊόντων θα είναι επώνυμες ως προς τα 

προσφερόμενα είδη με παράλληλη προσκόμιση σχετικών δειγμάτων. Η 

προσκόμιση δειγμάτων είναι απαραίτητη, με ποινή αποκλεισμού, βάσει του 

οποίου θα γίνεται και η παραλαβή του είδους μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

1.  ΦΕΤΑ (ΠΟΠ) 

2.  ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΜΥΖΗΘΡΑ)  

3.   ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

4.   ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ 

Το τυρί ΦΕΤΑ (Π.Ο.Π), να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 

παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται παρά κάτω, από γάλα 

πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο.  

 

Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Λίπος επί ξηρού 43% κατ΄ελάχιστον. 

2. Υγρασία 56% μέγιστον. 

3. Χλωριούχο Νάτριο 3% μέγιστον. 

4. Ενεργό οξύτητα 4.25-4.5% ph. 

5. Χρώμα καθαρό λευκό. 

6. Υφή συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές. 

7. Εμφάνιση μαλακό τυρί με λίγες ή καθόλου οπές κατανεμημένες σε όλη 

την μάζα. 

8. Γεύση ευχάριστη, λιπόλυσης ελαφρά όξινη και πλούσιο άρωμα. 

9. Σχήμα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα. 

10. Συνεκτικότητα μαλακό τυρί που να κόβεται σε λείες φέτες. 

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

Ακανόνιστο. 

 

Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Κολοβακτηροειδή < 100 

2. Escherichia coli < 10 

3. Salmonella spp 0 

4. Listeria monocytogenes 0 

5. Staphylococcus aureus <100 

 

Γ .ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που δεν μεταφέρουν 

τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) «ΦΕΤΑ» (FETA). 

β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

γ)Τυρί. 

δ) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

ε) Το βάρος του περιεχομένου. 

στ) Η ημερομηνία παραγωγής. 

ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1. 

Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 
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2. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 

3. Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα (ΦΕ-1650-20/12/94). Τα στοιχεία 

ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της 

αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και 

ελέγχου ανά παραγωγό «ΦΕΤΑΣ» (FETA). Οι ενδείξεις α, β, γ, δ, ε και στ’ 

αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση της 

«ΦΕΤΑΣ» (FETA). 

  

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΚΛHΡΟΥ ΤΥΡΙΟΥ 

Το σκληρό τυρί, (ΜΥΖΗΘΡΑ) να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτό ορίζεται 

στον ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 

παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

Να έχει παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία αντιβιοτικών 

και γενετικά τροποποιημένων υλικών, μετά από οξυγαλακτική ζύμωση με την 

επενέργεια πυτιάς ή άλλων ενζύμων οι καλλιέργειες βακτηρίων, η ωρίμανση δε να 

έχει γίνει στους 12-14oC με σχετική υγρασία 85-90% και για (3) τουλάχιστον μήνες. 

 

Το παραδιδόμενο σκληρό τυρί να έχει: 

 

Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ ελάχιστον. 

2. Υγρασία 38% μέγιστον. 

3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον. 

4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% pΗ. 

5. Υφή σκληρής συμπαγής. 

6. Εμφάνιση συνεκτική. 

7. Γεύση αλμυρή πικάντικη. 

8. Σχήμα κυλινδρικό. 

 

Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Κολοβακτηροειδή – 

2. Escherichia coli – 

3. Salmonella spp Απουσία 

4. Listeria monocytogenes Απουσία 

5. Staphylococcus aureus – 

Γ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι, που δεν μεταφέρουν 

τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 

1. Το προϊόν. 

2. Η ονομασία Προέλευσης. 

3. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

4. Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξεως. 

5. Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας. 

6. Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 

 

3 . ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 

ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ να είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας όπως αυτή ορίζεται στον 

ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ και να έχει 

παραχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 
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Κεφαλοτύρι είναι το σκληρό τυρί που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα, από 

γάλα πρόβειο, ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το παραδοσιακό κεφαλοτύρι να έχει : 

Α .ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Λίπος επί ξηρού 40% κατ΄ελάχιστο. 

2. Υγρασία 38% μέγιστον. 

3. Χλωριούχο Νάτριο 2% μέγιστον. 

4. Ενεργό οξύτητα 5.3.5.5% PΗ. 

5. Συνεκτικότητα: Σκληρό τυρί. 

5. Χρώμα υποκίτρινο έως ανοικτό καστανό. 

6. Υφή σκληρή συμπαγής ελαστική, με πολλές οπές στη μάζα του. 

7. Εμφάνιση συνεκτική λεπτή. 

8. Γεύση αλμυρή πικάντικη. 

9. Σχήμα κυλινδρικό. 

10. Διαστάσεις: Διάφορες – Βάρη: Μικρό 4-6κιλά Μεγάλο 10-12 κιλά. 

11. Άλλα χαρακτηριστικά: Ευχάριστη, ελαφρά αλμυρή γεύση και πλούσιο άρωμα. 

Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο 

τυρί. 

 

Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

7. Κολοβακτηροειδή – 

8. Escherichia coli – 

9. Salmonella spp Απουσία 

10. Listeria monocytogenes Απουσία 

11. Staphylococcus aureus – 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα με ευανάγνωστα γράμματα, από χρώμα ή μελάνι που δεν μεταφέρουν 

τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες, οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) «ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ». 

β) Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

γ) Το βάρος του περιεχομένου. 

δ) Η ημερομηνία παραγωγής. 

ε) Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας. 

στ) Τα ποσοστά λίπους & υγρασίας, οι δε λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις θα είναι 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην § 7 αρθρ.4 του Π.Δ. 81/93. 

 

ΓΑΛΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Α. ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ 

Το χορηγούμενο γάλα θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π άρθρα 

79 και 80, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις Α.Χ.Σ. 1050/1996 

ΦΕΚ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98, την Οδηγία 2000/13/Ε.Κ.. 

Να ανταποκρίνεται πλήρως στους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες και τις 

κτηνιατρικές διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995, καθώς και στις διατάξεις 852/2004, 

853/2004 & 854/2004 «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» 

(ΦΕΚ 45/27-2-95 τ. Α’), και τον Ν4254/7.4.14  (Υποπαράγραφος ΣΤ της 

παραγράφου 8) στα πλαίσια εφαρμογής του Ν4046/2012 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». 
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Το γάλα αγελάδος θα πρέπει να έχει υποβληθεί  σε επεξεργασία που 

περιλαμβάνει την έκθεση του σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα 

(τουλάχιστον 71,7ο C για 15΄) ή άλλος συνδυασμός για την επίτευξη ισοδυνάμου 

αποτελέσματος. 

Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και θετική 

αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης. 

Μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που 

δεν υπερβαίνει τους 6οC, στην θερμοκρασία στην οποία και συντηρείται, η δε 

διάρκεια της συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά ημέρες 

συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Η διάρκεια της 

συντήρησης είναι ευθύνη του παρασκευαστή. 

Να είναι ομογενοποιημένο, που σημαίνει ότι, εάν μείνει σε ακινησία 48 ώρες δεν 

πρέπει να σχηματίζεται φανερός διαχωρισμός  της κρέμας, η δε περιεκτικότητα σε 

λίπος της υπερκείμενης ποσότητας  100 cm3γάλακτος φιάλης του ενός Lit να μη 

διαφέρει περισσότερο από το 10% της περιεκτικότητας σε λίπος του 

εναπομείναντος γάλακτος. 

Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα 

σε λίπος 1%- 2 % . Επιπλέον, να έχει ειδικό βάρος στους 15οC  1,028g/l (για το 

πλήρες) και στερεό υπόλειμμα χωρίς λίπος (Σ.Υ.Α.Λ. %) 8,5 (για το 0%). 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 

    ΓΑΛΑ 

  

Το  παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να πληροί τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

όπως αυτά ορίζονται στο Κεφ ΙΙ του Π.Δ. 56/95, Κανονισμούς (ΕΚ) 2073/2005 και 

1441/2007, με διαδικασίες παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ΕΚ178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004. 

Entero-Bacteriaceae m<1, M=5, n=5, c=1 cfu/ml. 

Παθογόνα n=5, c=0,  Απουσία σε 25 g. 

  

Στην συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις με εμφανή και 

ευδιάκριτους χαρακτήρες στα Ελληνικά: 

Η ένδειξη ¨παστεριωμένο¨, 

Η χώρα προέλευσης του, 

Το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, 

Το Εργοστάσιο παραγωγής, 

Η θερμοκρασία συντήρησής του, καθώς και οι ημερομηνίες 

παστερίωσης και ανάλωσης αυτού (διάρκεια έως 7 ημέρες). 

Ο κωδικός παρτίδας. 

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

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 

επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 

2001/101/ΕΚ της Επιτροπής. 

Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία από την πάροδο της οποίας 

και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται 

με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Νοεμβρίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον 

αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων. 
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Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων 

τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπόμενων από την 

οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των 

κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 

87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της 

Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής. 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Το γάλα  να είναι σε   συσκευασία των 1 lit  . 

Η συσκευασία να είναι Tetra Pak ή άλλης ανάλογης και να πληροί όλους τους 

κανόνες υγιεινής και τους όρους του Άρθρου 85 του Κ.Τ.& Π και των 

Τροποποιήσεων αυτού. (Α/Α) 4 να είναι σακούλα από πλαστική ύλη Η  

συσκευασία για τα είδη να είναι σε  πλαστικά  που θα έχουν χειρολαβές για την 

εύκολη μεταφορά τους. Κατά την παραλαβή, και όταν θεωρηθεί απαραίτητο από 

την Επιτροπή Παραλαβής , θα παραλαμβάνεται ποσότητα 5 lt τα οποία θα 

βράζονται ενώπιον του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του. Εάν το γάλα όταν 

βράσει ¨κόψει¨, αυτό σημαίνει ότι έχει αυξημένη οξύτητα και ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος  να  αντικαταστήσει όλη την ποσότητα του παραδιδομένου 

γάλακτος. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το 

οποίο παρασκευάζει το προσφερόμενο είδος και το οποίο θα πρέπει να διαθέτει 

Ισχύον Πιστοποιητικό περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας 

των τροφίμων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 22000:2005. 

Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται κάθε εργάσιμη μετά από έγγραφη 

παραγγελία, η οποία θα δίδεται την προηγούμενη ή δύο ημέρες πριν όταν 

μεσολαβεί αργία.  Εάν οι ημέρες αργίας είναι πάνω από τρείς ημέρες και η 

ημερομηνία λήξης ανάλωσης είναι η ημέρα διάθεσης αυτού, για τυχόν αλλοίωση 

του είδους η ευθύνη είναι του προμηθευτή. 

 

Η ώρα παράδοσης οριζόμενη θα είναι η  07.00 έως 07.45 π.μ. και δύναται να 

τροποποιείται με τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες του κάθε Παραρτήματος. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ  

Κομπόστα ροδάκινο  

Α ΄ ποιότητας (νωπό τρόφιμο φυτικής προέλευσης – φρούτο ροδάκινο – ζάχαρη 

– νερό- γλυκόζη) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 800 γραμμάρια ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Τήρηση 

κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (οσμή, χρώμα, γεύση) για το 

εγκυτιωμένο τρόφιμο φυτικής προέλευσης. Συσκευασία καθαρή Απουσία ξένων 

σωμάτων Θερμοκρασία παραλαβής : 0º C-21ºC Απουσία πρόσθετων 

χρωστικών ουσιών– τοξικών ουσιών – υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Απουσία 

παθογόνων μικροοργανισμών –παρασίτων και μυκήτων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να 
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συσκευάζονται σε κυτία, όπου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

ανθεκτικότητας, της σκληρότητας, της διαπερατότητας και της καταληλότητας 

προοριζόμενοι για τρόφιμα. Τα κυτία θα είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς 

χτυπήματα ή σκουριές με όλες τις ενδείξεις στην ελληνική. Αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης. Ο χρόνος βιωσιμότητας των προϊόντων ως προς την 

ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού χρόνου 

συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων Συνθήκες 

διατήρησης : 0º C-21ºC. Τήρηση Γενικών & Ειδικών Διατάξεων: Κώδικα Τροφίμων-

Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ  

Διπλής συμπύκνωσης 28-30% διαλυτών στερεών τομάτας, σε μεταλλικό κουτί 

Μικτού Βάρους 800 γραμμαρίων. 

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 

Μαρμελάδα µε γεύση φρούτων αρίστης ποιότητας, τυποποιημένη σε κατάλληλη 

συσκευασία, σε ατομική συσκευασία . Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου , αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Να 

είναι ελληνική, να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 40% σε φρούτο να πληροί τους 

όρους του Κώδικα Τροφέων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές πατάξεις. 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

 

• Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι.  

• Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα.  

• Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία 

λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. 

 

Τα ζυµαρικά να είναι από σιμιγδάλι 100% και να µην προορίζονται για 

επαγγελματική χρήση. Τα ζυµαρικά να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή και 

αλλοίωση και να είναι απολύτως καθαρά και απαλλαγµένα από έντοµα, ακάρεα 

κ.λπ. Η συσκευασία των ζυµαρικών να είναι των 1000 γρ.  ή όπως αναφέρεται 

στους παραπάνω πίνακες κατά περίπτωση για το κάθε  Παράρτημα.  

 

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: 

Συσκευασία: Τυποποιημένο προϊόν, καθαρή συσκευασία 

Θερμοκρασία παραλαβής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Σήμανση: Ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

Ξένα σώματα: Απουσία 

Κατάσταση προϊόντος: Τήρηση κανονικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

 ( οσμή, χρώμα ). 

Το προϊόν να μην έχει προσβληθεί από ακάρεα ή μίνθες. 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά: 

Υγρασία: 11-13,5% 

Οξύτητα: 0,9% σε γαλακτικό οξύ 

Πρόσθετες χρωστικές: Απουσία 

Συσκευασία: Χρήση πλαστικής συσκευασίας, σηματοδοτούμενης με την ένδειξη  

< κατάλληλο για τρόφιμα >, με προδιαγραφές σκληρότητας, ανθεκτικότητας, 

διαπερατότητας κατά των επιβλαβών ουσιών, προστασία από επιμολύνσεις ή 

απόκτηση οσμών από εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες. 



1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   4η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Σελίδα 95 από 109 

 

Αναγράφονται στην συσκευασία τυπωμένα: ο γραμμικός κώδικας, το σήμα 

καταλληλότητας, το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα ή το 

σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή. 

Τίτλοι πιστοποίησης: Ο χορηγητής όπως διαθέτει τίτλους πιστοποίησης ορθής 

και καλής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης της επικινδυνότητας και 

ιχνηλασιμότητας  των κρίσιμων σημείων ελέγχου, για τους χώρους παραγωγής, 

συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης του χορηγούμενου είδους από τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή άλλο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η 

μεταφορά των ζυμαρικών να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 

οχήματα. 

Χρόνος ζωής: Ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

Συνθήκες αποθήκευσης- Διατήρησης: Χώρος σκιερός, ξηρός και δροσερός.   

 

Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και ορθής 

λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των κρίσιμων 

σημείων ελέγχου ( σύστημα HACCP/ ISO 22000 ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή 

πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος από διαπιστευμένο φορέα 

πιστοποίησης. 

ΑΥΓΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ  

Αυγά, ωοσκοπημένα, κατηγορίας Α΄ (extra νωπά), κατηγορία βάρους – Μ – 

μεσαία, 53 γραμμαρίων έως 63 γραμμαρίων. Τα αυγά να είναι σύμφωνα με τους 

όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τα Προεδρικά Διατάγματα και τους 

Κοινοτικούς Κανονισμούς και να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των 

κείμενων διατάξεων. Επίσης θα είναι Α΄ κατηγορίας (extra νωπά) και θα πρέπει 

να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

1. Κέλυφος και μεμβράνη : φυσιολογικό, καθαρό και ανέπαφο. 

 2. Αεροθάλαμος : ύψος όχι μεγαλύτερο από 4 χιλ., ακίνητος.  

3. Ασπράδι : φωτεινό, διαυγές, ζελατινώδους υφής, ελεύθερο από κάθε είδους 

ξένα σώματα. 

4. Κρόκος : ορατός κατά την ωοσκόπηση, υπό μορφής σκιάς μόνο, χωρίς 

σαφές περίγραμμα και χωρίς να απομακρύνεται αισθητά από την κεντρική θέση 

κατά την περιστροφή του αυγού, ελεύθερος από κάθε είδους ξένα σώματα.  

5. Βλαστόδισκος : ανεπαίσθητη ανάπτυξη.  

6. Οσμή : χωρίς ξένες οσμές.  

 



1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   4η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Σελίδα 96 από 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ …../20… 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

 

Στη  Λαμία  σήμερα ……./……./20..οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  

Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ» που εδρεύει στη ……………………….., με ΑΦΜ:  

Δ.Ο.Υ.: ……………………..,  νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού 

…………………., το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.» και 

αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει 

........................................................ με Α.Φ.Μ. ………………………………Δ.Ο.Υ. 

……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 

από ........................................................, με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του 

ως ……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται  στο εξής 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,  

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Διευθύνσεις:        

Α.Φ.Μ:    

Δ.Ο.Υ:  

Τηλέφωνο:  

Fax:  

ΚΑΕ:  

CPV:  
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1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 

………………………………………..» για τα Παραρτήματα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» της διακήρυξης …….. /201 

……. που κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή, με απόφαση ΔΣ / Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

της υπ’ αριθμ. …………………. συνεδρίας, προϋπολογισμένης δαπάνης # 

.................... # € με ΦΠΑ ΧΧ% λόγω του ότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή / 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

2. Οι τιμές ή τα ποσοστά έκπτωσης ανά είδος παραμένουν σταθερές μέχρι 

τη λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο που 

προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του 

άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

3. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη 

συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες 

πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν 

κείμενο. Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους 

και αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 

αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται.  

4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 

υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο 

κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της 

διακήρυξης, ο δε προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται 

όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα 

Παραρτήματα αυτής. 

5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την 

παρούσα σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και 

οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία 

περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση για το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και 

συγκεκριμένα από ……………………. κι έως ………………………… με 

δικαίωμα παράτασης αυτής μέχρι και δύο (2) μήνες μονομερώς από τον 

Φορέα. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) 

μήνες, εκ των οποίων, οι δύο (2) μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, 

και οι επόμενοι δέκα (10) μήνες με την συναίνεση του αναδόχου, και για 

κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η 

οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει 

η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’αναλογία. Οι 

παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου 

2. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο 

προμηθευτής στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, 

ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των 

συμβατικών προϊόντων. 
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3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το 

αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής, η ισχύς της παύει από την 

εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

4. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 

περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των 

οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Υγείας ή 

Υ.Πε ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική 

προμήθεια στο Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) 

που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς 

το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του 

αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του 

συνόλου αυτών.   

5. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δεν κάνει χρήση 

αυτής, εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη 

χρησιμοποίησης των συμβατικών προϊόντων. 

6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου 

διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή 

υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 

7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης 

επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το 

προβλέπουν. 

8. Οι τιμές μονάδας των ειδών παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της 

σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καμία 

μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην 

αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 

του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

9. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο 

περιβάλλον. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε στο 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. την με αριθμό……………………… και …………………….. € 

εγγυητική επιστολή της ..........................……….Τράπεζας, η οποία ισχύει 

μέχρι την επιστροφή της. 

2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν 

παράτασης αυτής και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 

εκκρεμείς υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι 

υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, δηλαδή η προμήθεια 

…………………………………………………… στις ζητούμενες ποσότητες και 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, που προκύπτουν από την 

διακήρυξη……. /201 ….. και τις υπ’ αριθμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) και ΧΧ/ΧΧ-



1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   4η /2022  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Σελίδα 99 από 109 

 

ΧΧ-201Χ(θ.Χ) αποφάσεις του Δ.Σ. περί έγκρισης της τεχνικής αξιολόγησης 

και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία καθίστανται 

παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. 

2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία 

υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται 

στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο 

σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην 

σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω 

τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

 Διακήρυξη υπ’ αριθμ. …../201…. 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αναδόχου 

 Τεχνική προσφορά αναδόχου 

 Οικονομική προσφορά αναδόχου 

 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου 

 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού 

προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του, 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. 

και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν 

τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου. 

 Κάθε άλλο έγγραφο που προσκόμισε ο μειοδότης στα πλαίσια του 

διαγωνισμού. 

 

3. Είδη και ποσότητες που θα προμηθεύει ο προμηθευτής (στις διευθύνσεις 

των παραρτημάτων ) αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά Είδος και 

Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

(ακολουθεί πίνακας ειδών, ποσοτήτων και αξιών όπως θα προκύψει από 

τις κατακυρώσεις) 

4. Τεχνικές προδιαγραφές:  

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν 

μέρει κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της 

σύμβασης εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε 

άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην περίπτωση που: 

 δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα 

άρθρα  

 δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

σύμβασης και της ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων 

όλων ουσιωδών,  

 το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. θεωρήσει ότι τα παρεχόμενα προϊόντα, δεν είναι 

σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  
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 αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση. 

 αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 

πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση 

τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να 

θίγεται η επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, 

διατηρουμένου του δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου 

της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης 

αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δικαιούται να 

αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με 

την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των 

μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

3. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που 

στρέφεται κατά της  υγείας των περιθαλπομένων των Παραρτημάτων του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

4. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες 

του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά  

του ταυτάριθμου διαγωνισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, 

εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά 

υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παρούσα. 

2. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την 

κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. 

του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από 

τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον 

διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια 

διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση 

προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

προμηθευτή/ανάδοχο. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και 

στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του 

υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 
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στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το 

σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 4412/2016. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο αρ. 

74 του Ν.4412/16. 

 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 

200%της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν 

του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 

ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 

 Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση 

προμηθευτή/ανάδοχο από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε 

με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων 

γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος λήψης του 

ποσού που δικαιούται να λάβει από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, 

με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου 

αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών 

της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του 

διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 

ποσό. 

3. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και 

τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 

(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα 

υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας. Στην αντίθετη 

περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβή των συμβατικών προϊόντων, καθώς 

και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

που διορίζεται προς τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., κατά Παράρτημα  του. 

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη 

συμβατικών προϊόντων (που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές) επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, 

ίση έως και με το 200% της τελευταίας παραγγελίας και σε περίπτωση 

υποτροπής ίση έως και με το 300% της τελευταίας παραγγελίας, ανάλογα 

με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του 

Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την 

σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού 

έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της, κατά περίπτωση και ανά 
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Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. αζημίως για αυτό. 

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα 

οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 

της φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής 

νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή 

παράβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. μπορεί να καταγγείλει τη 

σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 

10. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της 

άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του 

αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια 

υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα ίδια 

ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την 

εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Τα αναγκαία 

δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση της προμήθειας 

των ειδών είναι : 

 Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβήςκαι Παρακολούθησης των 

όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Προμηθευτή το οποίο θα 

συντάσσεται από την κατά περίπτωση και ανά Παράρτημα ή δομή 

αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. για την 

Παραλαβή των Ειδών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας 

Σύμβασης. 

 Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι ποσότητες και οι 

χρεώσεις για κάθε Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. καθώς και το γενικό 

σύνολο. 

 Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική 

ενημερότητα). 

 Φορολογική ενημερότητα. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως 

κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

3. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, 

όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη 

παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές 

παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. την προκαλούν. 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου 

του φόρου εισοδήματος. 

5. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσης των ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις 
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ελέγχου ποιότητας και λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής 

εξέτασης ή της διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το 

αποτέλεσμα αυτών απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν 

ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ο 

Προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του 

δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει 

γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 

προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως 

άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

2. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. και δεν δεσμεύει το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο 

και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Η παραγγελία ειδών θα δοθεί γραπτώς από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., τμηματικά και 

σύμφωνα με τις ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται 

στο Παράρτημα Β΄ παρούσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά : 

- τμηματικά εντός δύο ημερών από την ημέρα παραγγελίας στο κάθε 

Παράρτημα  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

- ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται κάθε φορά στην 

έδρα ή στο παράρτημα, 

- μέσα στις αποθήκες του κάθε Παραρτήματος  του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., με 

έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

2. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την, κατά περίπτωση Παραρτήματος 

, αρμόδια Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. με την σύνταξη πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει 

να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 

που αφορούν την Συμβατική Προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
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5. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με  την παρούσα 

σύμβαση.  Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, 

τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και 

εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. για την εκπλήρωση όλων 

των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση της Προμήθειας. 

6. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

7. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από 

τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 

Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 

για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 

της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, 

η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, 

όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού 

σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 

ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές 

Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

8. Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

9. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 

προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε 

κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 

ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων, 

και ενδεχομένως να τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα. 

10. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, 

Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 

β) Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών ή 8% για λήψη 

υπηρεσιών επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
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γ) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0,06% (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι 

διατάξεις του ν. 4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 

4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 

1. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή 

των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες 

παρατίθενται περιοριστικά: 

 Πυρκαγιά  

 Πλημμύρα 

 Σεισμός 

 Πόλεμος 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση με άλλο τρόπο των εκ της παρούσας 

σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η 

εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε τρίτο φυσικό ή Νομικό 

πρόσωπο. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή 

ολικώς της προμήθειας (μερικώς ή και ολικώς). 

2. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο 

(Διακήρυξη, προσφορά κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή 

παραδρομών εν γένει αυτού. 

3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν 

ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί 

Προμηθειών του Δημοσίου. 

4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 

προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

6.  Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη 

γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/16. 

7. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του 

Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο 

περιβάλλον. 
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8. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις 

συμβατικές ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

9. Το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στη παρούσα εντός 

του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της οικείας προκήρυξης όπως 

προκύπτει συνυπολογίζοντας τις παρατάσεις για λόγους υπηρεσιακών 

αναγκών. 

10. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και 

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

αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των 

επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο προμηθευτής θα υποβάλλει 

οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. 

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, 

βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο 

αντίτυπα παραμένουν  στο αρμόδιο Γραφείο του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε.  για λογαριασμό 

του πρώτου των συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο προμηθευτής. 

 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

……………….. ………………. 

………………..,  Τ.Κ. ………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας 

………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο  

διαγωνισμό του …………………..……………… για την  ανάθεση 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον 

χρόνο ισχύος της.     

Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας.      

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας  

υποβληθεί πριν από  την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………. 

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως αναφέρεται  στη  Διακήρυξη).  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την τράπεζά μας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

……………….. ………………. 

……………………….  Τ.Κ. ……………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας 

………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης 

…………………..……………… για την  προμήθεια 

…………………………………………………… 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 

Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας.      

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας.   
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