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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   Κοζάνη, 20/06/2017 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Αριθµ. : οικ. 108121/6919 
 
Τ.∆/νση:  ∆ηµοκρατίας 27 
ΤΚ:          50100 Κοζάνη 
Πληρ:     Τούµπας Χρήστος 
Τηλ:        2461351194 
FAX:        2461047209  
E-mail:     x.toumpas@pdm.gov.gr 

 

07/2017 

(α/α 43008) 

«HΛEKTΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ  
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ” (Κωδικοί ΟΠΣ / MIS 
5000192, 5000211 5000212 και 5000213)» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.337.645,20 € ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(τµηµατοποιείται σε επιµέρους Οµάδες και Υπο-οµάδες Ειδών και Αγαθών –  
Περιγράφεται αναλυτικά στο  AΡΘΡΟ 1) 

 

Κοζάνη, 2017 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Επιχειρησιακό Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) / ΤΕΒΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΤΥΠΟ 

ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 

ΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

19/06/2017  
(2017-081770) 

21-22/06/2017  
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής  

 

Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 

Πόλη ΚΟΖΑΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50100 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2  

Τηλέφωνο 2461351194 

Φαξ 2461047209 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Πληροφορίες για την διενέργεια 

Τηλέφωνο 

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές 

Τηλέφωνο 

Χρήστος Τούμπας 

2461351194 

Χαρίλαος Γκοβεδάρος 

2461351266 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://pdm.gov.gr  

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

Προϋπολογισµός: 

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του ∆ιαγωνισµού ανέρχεται σε δύο 
εκατοµµύρια τρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε  
ευρώ  και είκοσι λεπτά (2.337.645,20 €), συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

Αναλυτικός προυπολογισµός ανά Oµάδα : 

ΟΜΑ∆Α 1 : ΤΡΟΦΙΜΑ =2.010.020,71€  

ΟΜΑ∆Α 2 : ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ = 327.624,49 €   

Σηµειώνεται ότι ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί σε συγκεκριµένες 
Οµάδες (Β’ έως και Θ’) και «Υπο-Οµάδες» (Α1, Α2 και Α3) 

∆ιάρκεια της Σύµβασης 

Από την υπογραφή της Σύµβασης και µέχρι 31-12-2017, µε 
δυνατότητα παράτασης,σε περίπτωση παράτασης του φυσικού 

αντικείµενου των ακόλουθων Πράξεων : 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

5000212 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

5000192 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

5000213 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

5000211 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 
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ΣΑΕ που βαρύνει η δαπάνη: ΣΑΕ 093/8 

Κ.Ε.  

2016ΣΕ09380039 -  ΚΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

2016ΣΕ09380040 – ΚΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

2016ΣΕ09380041 – ΚΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

2016ΣΕ09380042 – ΚΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Χρηµατοδότηση Επιχειρησιακό Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής (ΕΠ ΕΒΥΣ) / ΤΕΒΑ 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και την 

ιστοσελίδα του φορέa www.pdm.gov.gr 

β)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις  προαναφερθείσες διευθύνσεις.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ως Επικεφαλής Εταίρος των Κ.Σ.  

• Κ.Σ. «Γρεβενών» 

• Κ.Σ. «Καστοριάς» 

• Κ.Σ. «Κοζάνης» 

• Κ.Σ. «Φλώρινας»  

 

και ∆ικαιούχος των αντίστοιχων Πράξεων (ανά Περιφερεαική Ενότητα): 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
MIS 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

5000212 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

5000192 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

5000213 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

5000211 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1- Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής για την προµήθεια, µε αγορά των ειδών και αγαθών όπως 
αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

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

3- Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία  ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (Ανοικτή διαδικασία και άρθρο 27 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ηµεροµηνιών που προκύπτουν από δηµοσίευση της παρούσας σε άλλα µέσα, λαµβάνεται υπόψη 
µόνο η µηνµονευόµενη ανωτέρω ηµεροµηνία.  

 

1. Η παρούσα προµήθεια διενεργείται ως ακολούθως:  

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

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

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

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

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

6. σύµφωνα µε τα άρθρα άρθρα 345 έως 374) του Βιβλίου IV (έννοµη προστασία κατά τη σύναψη συµβάσεων), 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.  4456/2017 (Α' 24) "Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, 
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ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του 
κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"  

7. συµπληρωµατικά και κατά περίπτωση, µε ε̟ιµέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορούν στο 

αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού άνω των προβλεποµένων ορίων. 

 
Σύµφωνα µε την παράγρ. 2 του Ν. 4412/2016, επισηµαίνεται ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας ∆ηµόσιας 
Σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α ' του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρµοδιότητάς τους. 

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

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

 

2. Λαµβάνονται  επίσης υπόψη: 
 

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

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

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

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

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

1.6. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περίπροσφ υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία 
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».  

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

1.8. Του Ν.3871/10(ΦΕΚ141/Α) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και ευθύνη». 
1.9. Του Ν.3886/10(ΦΕΚ173/Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ∆εκεµβρίου 2007 

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

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

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

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

1.13. Του Ν.4152/2013(ΦΕΚ107/Α) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των Νόµων 4046/2012,   4093/2012 και 
4127/2013» και  ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές. 

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

1.15. Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ120/Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»   
όπως    τροποποιήθηκε µε την παρ.4β του άρθρου 9 του Ν.4205/2013(ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 
υπόδικων……. και άλλες διατάξεις». 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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1.16. Των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/14(ΦΕΚ74Α) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α’ 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις». 

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

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

1.18. Του Π∆118/07(ΦΕΚ150/Α) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)», όπως    τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

1.19. Του Π.∆ 80/16 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες». 
1.20. Του Π.∆. 116/2014(ΦΕΚΑ’ 185/3-9-14) «Οργανισµός του Υπουργείου  Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας. 
1.21. Του Π.∆ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας  

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
1.22. Του Π.∆ 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 
1.23.  Του Π∆ 39/17 (64/Α) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών» 
 
2.    Οι ακόλουθες αποφάσεις : 
2.1. Την µε αριθ.1108437/2565/∆ΟΣ/15.11.2005(ΦΕΚ1590/Β) «Απόφαση του Υφυπουργού  Οικονοµίας & 

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

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

µε θέµα «Τεχνικές Λεπτοµέρειες και λειτουργίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

2.4.   Την µε αριθµ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, 
Ναυτιλίας & Τουρισµού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου « Σύστηµα ∆ιαχείρισης Αξιολόγησης 
Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).    

 
 
3. Τα ακόλουθα έγγραφα  : 
 
3.1.  Το µε Αρ. Πρωτ.  65792/17-6-2015  Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Τεχνικής  ∆/νσης της Γ.Γ.Ε. µε θέµα   

«Θεώρηση Τεχνικών   Προδιαγραφών  για την προµήθεια  ειδών βασικής υλικής συνδροµής». 
3.2 Τις µε  αριθµό ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/544/09-06-2017 (ΠΕ Κοζάνης), ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/542/08-06-2017 

(Γρεβενών),  ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/541/08-06-2017 (ΠΕ Καστοριάς), ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/547/09-06-2017 (ΠΕ 
Φλώρινας)  θετικές γνώµες της ∆ιαχειριστικής Αρχής Ε.Π-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για το σχέδιο του τεύχους 
διακήρυξηςκαι τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 3 «Προµήθεια Τροφίµων 
(νωπών και µακράς διαρκείας)» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 
συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Κωδικοί 
ΟΠΣ/MIS 5000213, 5000212, 5000192, 5000211), της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016» των Κοινωνικών Συµπράξεων ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,  ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.  

3.3 Τις µε  αριθµό ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/545/09-06-2017 (ΠΕ Κοζάνης), ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/543/09-06-2017 
(Γρεβενών),  ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/540/08-06-2017 (ΠΕ Καστοριάς), ∆Α ΤΕΒΑ ΕΙΕΑ∆/ΕΞ/546/09-06-2017 (ΠΕ 
Φλώρινας)  θετικές γνώµες της ∆ιαχειριστικής Αρχής Ε.Π-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για το σχέδιο του τεύχους 
διακήρυξης και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 4 «Προµήθεια Τροφίµων 
(νωπών και µακράς διαρκείας)» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 
συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Κωδικοί 
ΟΠΣ/MIS 5000213, 5000212, 5000192, 5000211), της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016» των Κοινωνικών Συµπράξεων ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,  ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. 

3.4 Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συµπληρωµατικό και τους 
εφαρµοστικούς αυτού.  



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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3.5 To Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που αφορά στην 
στήριξη από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα, το οποίο εγκρίθηκε µε την 
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης ∆εκεµβρίου 2014. 

3.6 Την αριθµ. ∆23/οικ 23761/1507/27-5-2015 απόφαση «Προσδιορισµός Κοινωνικών Συµπράξεων για την 
υλοποίηση των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το ΤΕΒΑ/FEAD» 

3.7 Την υπ.αριθµ. ΚΥΑ ∆/23/οικ.45101/12-10-2015 (ΦΕΚ 2205 Β/2015) «Κατανοµή προϋπολογισµού για τη 
χρηµατοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» 

3.8 Την µε αριθµ. πρωτοκόλλου ∆23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση µε Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-
2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, µε τίτλο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, 
∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

3.9 Tην υπ. αριθµ. 1045/20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» µε κωδικό MIS 5000211, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής». 

3.10 Tην υπ. αριθµ. 1046/20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016 – Κ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µε κωδικό MIS 5000192, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής». 

3.11 Tην υπ. αριθµ. 1048/20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016 – Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ» µε κωδικό MIS 5000213, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής». 

3.12 Tην υπ. αριθµ. 1047/20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-
2016 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» µε κωδικό MIS 5000212, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής». 

3.13 Tην υπ. αριθµ. ∆23/οικ./46856/3781/13-10-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την «Παράταση Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Πράξης "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" και της Πράξης 
"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"» 

3.14 Την αρίθµ. 658/17 (Α∆Α 72Ι97ΛΨ-Ξ4Γ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
«έγκριση δαπάνης επειχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής ∆ιοικητικές 
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας , µε κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 
5000212 (Γρεβενά), του Ταµείου Ευρωπαικής βοήθειας για τους απόρους. 

3.15 Την αρίθµ. 1122/17 (Α∆Α ΩΥ2Ε7ΛΨ-72Η) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
«¨ Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 € για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισµού σε ευρώ για την προµήθεια τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής στο πλαίσιο  του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής  των πράξεων «Αποκεντρωµένες 
προµήθειες τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών µέτρων 
2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε κωδικούς Ο.Π.Σ  5000213 
(Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά) , 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και 
Β) Έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την 
προµήθεια τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής  και των πράξεων «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών µέτρων 2015-2016» των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 
 

3. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Αρ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :43008. 

19/06/2017 

20/06/ 2017 

Ηµέρα  : ∆ευτέρα 

 

24 - 07 - 2017 

Ηµέρα : ∆ευτέρα 

‘Ωρα  : 23:59 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας , δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστηµα. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 
 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό  έχουν  : 

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

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

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

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

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

5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση 
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet 
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 
του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού της Γενικής ∆/νσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών.  

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

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ – 
Καταναλωτή αποστέλλοντας : 

-    είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-    είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, και 
σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα 
εντός τριών (3) εργασίµων  ηµερών και  σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 
υπηρεσία.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

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



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 

9 
 

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

6.1.  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»…………………………….............................ΆΡΘΡΟ 1   

6.2.  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»  ΆΡΘΡΟ2 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»…………………………………………………………………….......   ΆΡΘΡΟ 3 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»………………………………………………………………………………….………..   ΆΡΘΡΟ 4 

6.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»………………………………………………………………….………   ΆΡΘΡΟ 5 

6.6. «ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ»……………………………..………………………………………….…………….   ΆΡΘΡΟ 6 

6.7 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……………………………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

6.8. «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ»…………………………………………….………………....................... .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

6.9. «ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»……………………………................................ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

7.0. «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»…………………………………………….……………….......................  ….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

7.1 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»…………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

7.2 «Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα παραδόσεων ειδών ανά Περιφερειακή Ενότητα»………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 

7.   Τµηµατοποίηση των Προσφορών           
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής. Γίνονται δεκτές προσφορές για µία ή περισσότερες ή όλες τις οµάδες - υποοµάδες ειδών 
όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 -ΠΙΝΑΚΑΣ 1 καθώς και για µια ή περισσότερες Κοινωνικές Σύµπραξεις 
(Περιφερειακές Ενότητες). Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται για κάθε οµάδα ή υποοµάδα χωριστά καθώς και 
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ή και για όλες τις οµάδες υποοµάδες και για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες µε 
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Προσφορά για τµήµα 
των ποσοτήτων των ειδών εκάστης υπο-οµάδας όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ 1, της 
παρούσας απορρίπτεται. 
Οι παραδόσεις των Ειδών και Αγαθών κάθε Υποοµάδας πραγµατοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε βάση τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές των Πινάκων του 
Παραρτήµατος Α. 
 
Οι Οµάδες και οι Υποοµάδες της παρούσας ∆ιακήρυξης φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στην τελευταία οµάδα 
στηλών (µε πράσινο χρώµα) φαίνεται το σύνολο του Προϋπολογισµού της κάθε Οµάδας / Υποοµάδας, ενώ στις 
ενδιάµεσες οµάδες στηλών (γκρι – γαλάζιο  χρώµα), φαίνεται ο επιµέρους προϋπολογισµός των Οµάδων / 
Υποοµάδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και, συνακόλουθα, ανά Πράξη (κωδ. MIS). Οι πληρωµές του Αναδόχου θα 
γίνονται βάση δικαιολογητικών πληρωµής που θα αντιστοιχούν διακριτά για κάθε Πράξη Κοινωνικής Σύµπραξης ανά 
Περιφερειακή Ενότητα (κωδ. MIS). 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
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MIS:5000192 MIS:5000213 MIS: 5000212 MIS: 5000211

A/A

ΟΜΑΔΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΑΘΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ / 

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΜΕ Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ

ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ ΜΕ Φ.Π.Α

1

ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
24.525,31 € 3.188,29 € 27.713,60 € 71.908,62 € 9.348,12 € 81.256,74 € 9.031,94 € 1.174,15 € 10.206,10 € 37.725,90 € 4.904,37 € 42.630,27 € 143.191,77 € 18.614,93 € 161.806,71 €

2

ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 

ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 13%

170.920,77 € 22.219,70 € 193.140,47 € 319.945,60 € 41.592,93 € 361.538,53 € 54.419,60 € 7.074,55 € 61.494,15 € 168.955,35 € 21.964,19 € 190.919,54 € 714.241,32 € 92.851,37 € 807.092,69 €

3

ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3  

ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

32.804,27 € 7.873,03 € 40.677,30 € 103.205,61 € 24.769,35 € 127.974,96 € 13.522,11 € 3.245,31 € 16.767,42 € 55.037,72 € 13.209,05 € 68.246,77 € 204.569,71 € 49.096,74 € 253.666,45 €

4

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΒΟΪΟΥ - 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & 

ΧΟΙΡΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΒΟΪΟΥ - 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & 

ΧΟΙΡΙΝΟΥ

59.349,20 € 7.715,40 € 67.064,60 € 106.590,40 € 13.856,75 € 120.447,15 € 25.405,88 € 3.302,76 € 28.708,64 € 59.380,58 € 7.719,48 € 67.100,06 € 250.726,06 € 32.594,39 € 283.320,45 €

5

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

56.146,38 € 7.299,03 € 63.445,41 € 119.311,05 € 15.510,44 € 134.821,49 € 20.696,29 € 2.690,52 € 23.386,81 € 64.701,53 € 8.411,20 € 73.112,73 € 260.855,25 € 33.911,19 € 294.766,44 €

6

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

33.276,53 € 4.325,95 € 37.602,48 € 83.381,27 € 10.839,57 € 94.220,84 € 17.048,76 € 2.216,34 € 19.265,10 € 51.574,84 € 6.704,73 € 58.279,57 € 185.281,40 € 24.086,59 € 209.367,99 €

377.022,46 € 52.621,39 € 429.643,85 € 804.342,55 € 115.917,15 € 920.259,71 € 140.124,59 € 19.703,63 € 159.828,22 € 437.375,91 € 62.913,02 € 500.288,93 € 1.758.865,51 € 251.155,19 € 2.010.020,71 €

7
ΤΜΗΜΑ Α 

ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ Ε ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΕΙΔΗ
10.947,68 € 2.627,44 € 13.575,12 € 32.211,44 € 7.730,75 € 39.942,19 € 2.210,59 € 530,54 € 2.741,13 € 15.512,91 € 3.723,10 € 19.236,00 € 60.882,62 € 14.611,83 € 75.494,44 €

8
ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΙΔΙΑ 

4 - 14 ΕΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΙΔΙΑ 4 - 

14 ΕΤΩΝ
7.593,55 € 1.822,45 € 9.416,00 € 14.950,62 € 3.588,15 € 18.538,76 € 2.417,32 € 580,16 € 2.997,48 € 10.273,62 € 2.465,67 € 12.739,29 € 35.235,11 € 8.456,43 € 43.691,53 €

9
ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΗ ΓΙΑ 

ΑΣΤΕΓΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ Η  ΕΙΔΗ ΓΙΑ 

ΑΣΤΕΓΟΥΣ
0,00 € 0,00 € 0,00 € 681,64 € 163,59 € 845,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.210,14 € 290,43 € 1.500,57 € 1.891,78 € 454,02 € 2.345,80 €

10
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΙΔΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
37.951,22 € 9.108,29 € 47.059,51 € 73.119,35 € 17.548,64 € 90.667,99 € 16.414,13 € 3.939,39 € 20.353,52 € 38.719,11 € 9.292,59 € 48.011,69 € 166.203,81 € 39.888,91 € 206.092,71 €

56.492,44 € 13.558,19 € 70.050,63 € 120.963,05 € 29.031,13 € 149.994,17 € 21.042,04 € 5.050,09 € 26.092,13 € 65.715,77 € 15.771,78 € 81.487,56 € 264.213,30 € 63.411,19 € 327.624,49 €

433.514,90 € 66.179,58 € 499.694,48 € 925.305,60 € 144.948,28 € 1.070.253,88 € 161.166,63 € 24.753,72 € 185.920,35 € 503.091,68 € 78.684,80 € 581.776,49 € 2.023.078,81 € 314.566,38 € 2.337.645,20 €

ΥΠΟ- ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ :

ΥΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΥΣ:

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφερειακή ενότητα: Περιφερειακή ενότητα: Περιφερειακή ενότητα:

Σύνολο Περιφέρειας Καστοριάς Κοζάνης Γρεβενών Φλώρινας

Περιφερειακή ενότητα:

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Επισήµανση στον ανωτέρω πίνακα στην στήλη Α/Α στους αριθµούς Α/Α 7 όπου Τµήµα Α = Οµάδα Ε , Α/Α 
8 όπου Τµήµα Β = Οµάδα Ζ,Α/Α 9 όπου Τµήµα Γ = Οµάδα Η,Α/Α 10 όπου Τµήµα ∆ = Οµάδα Θ 
 
 
Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε Οµάδα/ Υπο-Οµάδα.  
 
 
8.   Προθεσµίες ∆ιαγωνισµού-∆ιοικητικές προσφυγές .           
 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµ-
µετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για 
την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, όπως 
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην πορ. 7 του άρθρου 28 του Ν.4412/2016, η προθεσµία αυτή 
ανέρχεται οε τέσσερις (4) ηµέρες. 
 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής 
διευκρινήσεων και συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους προµηθευτές εντός των 
ανωτέρω προθεσµιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται. 
 
9. Κατά την εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 129 του Ν.4412/2016: α) οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016, β) οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. Επιπρόσθετα, κατά 
τις διαδικασίες σύναψης και υλοποίησης της παρούσας δηµόσιας σύµβασης θα τηρούνται οι Αρχές που 
προσδιορίζονται  στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 
 
10. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προµηθευτές (Ν.4412/2106, άρθρο 214) Τα αρµόδια 
εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγµάτων µετά την καταβολή εκ µέρους του προµηθευτή του αντιτίµου 
των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) ηµερών από της 
ενηµέρωση του προµηθευτή εκ µέρους της Υπηρεσίας για το θέµα της αποστολής των δειγµάτων.  
 
Σε περίπτωση µη καταβολής του αντιτίµου εντός της ανωτέρω προθεσµίας η σχετική Προσφορά δεν θα λαµβάνεται 
υπόψη.  

 
11. Τα έξοδα δηµοσίευσης  των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον/τους αναδόχους. Η προκήρυξη του 
διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξή του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της Π∆Μ και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου – Καταναλωτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http//www.gge.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ  και στον τοπικό τύπο. 

12. Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
µαταιώσει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των αναφεροµένων στο 
άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

      
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού 

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

 

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Άρθρο 1 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι στους πίνακες  Ι & ΙΙ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ C.P.V. 

 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι στους πίνακες  Ι & ΙΙ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
Όπως αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι στους πίνακες  Ι & ΙΙ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
 2.023.078,82 € 

Φ.Π.Α. Ο εκάστοτε  ισχύων Φ.Π.Α ανά Είδος / Αγαθό και ανά Οµάδα/ Υποοµάδα 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Από την υπογραφή της Σύµβασης και µέχρι 31-12-2017, µε δυνατότητα 
παράτασης,σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικείµενου των 
ακόλουθων Πράξεων : 

  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

MIS 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

5000212 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

5000192 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

5000213 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

5000211 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Εντός των κατά τόπους αποθηκών ή/και Κοινωνικών ∆οµών των Π.Ε. (οι 
αποθήκες θα βρίσκονται σε κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας) σε διεύθυνση που 
θα ορισθεί κατά την υπογραφή των Συµβάσεων.  

 
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 
 

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

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Στο 100% της αξίας της προµήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει παρακράτηση 
φόρου 4% (άρθ. 24 Ν.2198/1994). 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ CPV:15884000-8 

 
1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (Φ.Π.Α. 13%) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια Κρέµας ∆ηµητριακών, που προορίζεται να 
καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος   Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

I. Η κρέµα δηµητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των «µεταποιηµένων τροφών µε βάση τα 
δηµητριακά». 

II. Οι «µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά» ορίζονται τρόφιµα που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές 
απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του απογαλακτισµού τους και για υγιή παιδιά µικρής ηλικίας ως συµπλήρωµα 
του διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή προσαρµογή τους στη συνήθη διατροφή, µε βάση τον Καν.609/2013. 

III. Η κρέµα δηµητριακών υπάγεται στην κατηγορία «δηµητριακά στα οποία   έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και 
τα οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν µε την προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν περιέχει 
πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω Κανονισµού. 

IV. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 µηνών. 

V. Ως «µικρό παιδί» ορίζεται το παιδί µεταξύ ενός και τριών ετών. 
 

3.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 
852/2004) και λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που  αναφέρονται στον  Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά 
περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

II. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να έχει λάβει αριθµό  γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ). 

III. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να έχει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria  
monocytogenes και Enterobacter  sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε 
τρόφιµα. 

4.  

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
 

I. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών», πρέπει να φέρουν «ηµεροµηνία  ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

II. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 
 

III. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

IV. Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παρασκευασµάτων πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 
επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από  γεύση ή  οσµή  
ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

5.  
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές  απαιτήσεις και να είναι 
κατάλληλη για τα  πρόσωπα  για  τα  οποία προορίζεται σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα. 

II. ∆εν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει  σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα οποία 
προορίζεται. 

III. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί υπολειµµατικότητας σε χρήση 
φυτοφαρµάκων σε προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των παρασκευασµάτων ( Καν. 609/2013 ). 

IV. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών 
φαρµάκων και  αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών (βαρέα µµέταλλα, διοξίνες και 
παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για 
επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή µε 
τρόφιµα και καθαρού βάρους 300 gr ±30%. 

 
Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  κλειστή, σφραγισµένη  και  ακέραια  (χωρίς φθορές και παραµορφώσεις) και να µην 
παρουσιάζει διαρροές  και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

 
Οι συσκευασίες του προϊόντος «κρέµα δηµητριακών» θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 
 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
 
� Ονοµασία  τροφίµου  
� Κατάλογος συστατικών 
� Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 
� Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 
� Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
� Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση «Ανάλωση έως (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος). 
� Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
� Το καθαρό βάρος. 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από  την οποία χρησιµοποιείται το  προϊόν.  Η ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω 

των 4 µηνών. 
� Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόµενη ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6 

µηνών. 
� Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της 

Υ1/Γ.Π.47815. 
� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η  ηµεροµηνία  ελάχιστης  

διατηρησιµότητας  συµπεριλαµβάνει  ένδειξη  σαφή  και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 
 

II. Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση  των  τροφίµων  αυτών,  να µην  
είναι  παραπλανητική  και  να  µην  αποδίδει  σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες µέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής 
νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 
 

III. Η επισήµανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν το θηλασµό και να µη περιλαµβάνουν  εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες 
ή κείµενα που να  εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την   επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται 
γραφικές αναπαραστάσεις για  εύκολη αναγνώριση  των παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

παρασκευής. 
 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’  συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον 
στοιχεία: 
 
� Το είδος του τροφίµου: «Κρέµα ∆ηµητριακών» 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
�  Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά 

9.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 4, τις απαιτήσεις συσκευασίας των παραγράφων 6 και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης   σύµφωνα µε την παράγραφο 7. 
Οι συσκευασίες που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης 
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ CPV:15884000-8 
2. ΚΡΕΜΑ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ (Φ.Π.Α. 13%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 2. ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 
I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια Κρέµας Ρυζάλευρου, που προορίζεται 

να καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος   Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

I. Το «ρυζάλευρο» ή «άνθος ορύζης» αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των «µεταποιηµένων τροφών 
µε βάση τα δηµητριακά». 

II. Οι «µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα δηµητριακά» ορίζονται τρόφιµα που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές 
απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του  απογαλακτισµού  τους  και  για  υγιή  παιδιά  µικρής ηλικίας  ως  
συµπλήρωµα  του διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή προσαρµογή τους στη συνήθη διατροφή, µε βάση τον 
Καν.609/2013. 

III. Η κρέµα ρυζάλευρου υπάγεται στην κατηγορία «δηµητριακά στα οποία   έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα 
οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν µε την προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», 
βάσει του ανωτέρω Κανονισµού. 

IV. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 µηνών. 

V. Ως «µικρό παιδί» ορίζεται το παιδί µεταξύ ενός και τριών ετών. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004) και 
λαµβάνοντας υπόψη τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

II. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να έχει  λάβει  αριθµό  γνωστοποίησης  βάσει  της  Υ1/Γ.Π.47813  από  τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΟΦ). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 2. ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

III. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria  monocytogenes και 
Enterobacter  sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα. 

 

4.  

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
 

I. Η κρέµα ρυζάλευρου, πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως»  τουλάχιστον  12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

II. Η κρέµα ρυζάλευρου θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 

III. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

IV. Η κρέµα ρυζάλευρου δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µικροοργανισµών. 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των της κρέµας ρυζάλευρου πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 
επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από  γεύση ή  οσµή  
ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές  απαιτήσεις και να είναι 
κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα. 

II. Η κρέµα ρυζάλευρου δεν πρέπει να περιέχει καµία ουσία σε ποσότητα  τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

III. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της   Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί υπολειµµατικότητας σε 
χρήση φυτοφαρµάκων σε προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των παρασκευασµάτων ( Καν. 609/2013 ). 

IV. Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της   Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων 
κτηνιατρικών φαρµάκων και  αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών (βαρέα µµέταλλα, 
διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Η κρέµα ρυζάλευρου θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή 
µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα 
και καθαρού βάρους 300 gr ±30%. 

II. Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  κλειστή, σφραγισµένη  και  ακέραια  (χωρίς φθορές και παραµορφώσεις) και να µην 
παρουσιάζει διαρροές  και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 
 

III. Οι   συσκευασίες του προϊόντος «κρέµα ρυζάλευρου» θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Α/Α 2. ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Ονοµασία τροφίµου  
� Κατάλογος συστατικών 
� Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 
� Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 
� Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
� Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση «Ανάλωση έως (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος). 
� Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
� Το καθαρό βάρος. 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιµοποιείται το  προϊόν.  Η ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω 

των 4 µηνών. 
� Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόµενη ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6 

µηνών. 
� Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 
� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας  συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

II. Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση των τροφίµων αυτών, να µην είναι 
παραπλανητική και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες µέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης 
από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

III. Η επισήµανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν το θηλασµό και να µη περιλαµβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή 
κείµενα που να εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται 
γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων 
παρασκευής. 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον 
στοιχεία: 
� Το είδος του τροφίµου: «Κρέµα Ρυζάλευρου» 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
�  Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι συσκευασίες µε το ρυζάλευρο θα πρέπει να διατηρούνται σε  καθαρό,  δροσερό  και  σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά 

9.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΈΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 4, τις απαιτήσεις συσκευασίας της παραγράφου 6 και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 7. 
Οι συσκευασίες που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης 
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω. 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ CPV:15884000-8 

3&4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 3. & 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) 

1.  Σκοπός 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια παρασκευασµάτων για 
βρέφη και παρασκευασµάτων δεύτερης και τρίτης βρεφικής ηλικίας που προορίζεται να καταναλωθεί από 
βρέφη, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 

2.  Ορισµός 

I. «Παρασκευάσµατα για βρέφη» µε βάση τον Καν. 609/2013, ορίζονται τα τρόφιµα που προορίζονται για 
κατανάλωση από βρέφη κατά τους πρώτους µήνες της ζωής τους και ικανοποιούν πλήρως τις διατροφικές 
απαιτήσεις των βρεφών έως την εισαγωγή κατάλληλων συµπληρωµατικών τροφών. 

II. «Παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» µε βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται αυτά που προορίζονται 
για κατανάλωση από βρέφη, όταν εισάγονται στο διαιτολόγιό τους κατάλληλες συµπληρωµατικές τροφές και 
αποτελούν το κύριο υγρό στοιχείο ενός προοδευτικά διαφοροποιηµένου διαιτολογίου των βρεφών αυτών». 

III. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 µηνών. 

3.  
Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τροφίµου 

 

I. Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004) και λαµβάνοντας 
υπόψη τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση  τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 
 

II. Να έχουν λάβει αριθµό γνωστοποίησης  βάσει της Υ1/Γ.Π.47813  από  τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων 
(ΕΟΦ). 

III. Να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria monocytogenes και Enterobactersakazakii, 
όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα. 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 3. & 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) 

4.  

Ειδικά Χαρακτηριστικά 
Τροφίµου 

 

I. Το παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης  βρεφικής ηλικίας, πρέπει να φέρουν 
«ηµεροµηνία  ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 
 

II. Τα παρασκευάσµατα θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 800 gr. 

III. Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

IV. Τα παρασκευάσµατα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παρασκευασµάτων πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις 
για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

 

5.  

Φυσικοχηµικά 
Χαρακτηριστικά 

Τροφίµου 

I. Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί τις διατροφικές απαιτήσεις και να είναι 
κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 
δεδοµένα. 

II. Τα παρασκευάσµατα δεν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

III. Για να καταστούν τα παρασκευάσµατα έτοιµα για χρήση, δεν απαιτείται τίποτα άλλο εκτός από την προσθήκη 
νερού, σε κατάλληλη ποσότητα ανάλογα µε την περίπτωση. 

IV. Τα  ειδικότερα  ζητήµατα  σύνθεσης  θα  πρέπει  να  συµµορφώνονται    µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
Υ1/Γ.Π.47815, για την  εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/141/ΕΚ και στον Καν. 609/2013. 

V. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της   Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί υπολειµµατικότητας 
σε χρήση φυτοφαρµάκων σε προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των παρασκευασµάτων ( Καν. 
609/2013 ). 

VI. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της  Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων 
κτηνιατρικών φαρµάκων  και αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών (βαρέα 
µµέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 

6.  Συσκευασία 

I. Τα  παρασκευάσµατα για βρέφη και τα  παρασκευάσµατα  δεύτερης  βρεφικής ηλικίας πρέπει να 
συσκευάζονται σε περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα, όπως προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 
1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα, και καθαρού βάρους 800gr. 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, σφραγισµένη και ακέραια (χωρίς φθορές και παραµορφώσεις) και 
να µην παρουσιάζει διαρροές. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 3. & 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) 

III. Οι συσκευασίες των παρασκευασµάτων θα πρέπει να   παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (β’ συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

7.  Επισήµανση 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Ονοµασία τροφίµου ήτοι «παρασκεύασα για βρέφη» ή  «παρασκεύασµα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». Εν 

τούτοις η ονοµασία προϊόντων που παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος 
θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα για βρέφη» και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

�  Κατάλογος συστατικών 
� Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 

1169/2011. 
� Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 
� Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
� Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση «Ανάλωση έως 

(Ηµέρα/ Μήνας/Έτος). 
� Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
� Το καθαρό βάρος. 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της 

Υ1/Γ.Π.47815. 
� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η  ηµεροµηνία ελάχιστης  

διατηρησιµότητας  συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

II. Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση των τροφίµων αυτών, 
να µην είναι  παραπλανητική και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες µέσου πρόληψης 
θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

III. Η επισήµανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν το θηλασµό και να µη περιλαµβάνουν εικόνες βρεφών ή 
άλλες εικόνες ή κείµενα  που  να  εξιδανικεύει  τη χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την επιφύλαξη 
των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές  αναπαραστάσεις  για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασµάτων αυτών 
και για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής. 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήµανση µε τα παρακάτω 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 3. & 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) 

τουλάχιστον στοιχεία: 
� Το είδος του τροφίµου: «παρασκευάσµατα για βρέφη» ή «παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
�  Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται  σε  καθαρό,  δροσερό  και  σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά 

9.  

∆ιενεργούµενοι 
Έλεγχοι Επιτροπή 

Παραλαβής 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 4, τις απαιτήσεις συσκευασίας της παραγράφου 6 και τις 

απαιτήσεις επισήµανσης σύµφωνα  µε την παράγραφο 7. 
Οι συσκευασίες που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της 
αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 
Η  Υπηρεσία  διατηρεί το  δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί  σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή   ως ανωτέρω. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ CPV:15884000-8 

5. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 5. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια συµπυκνωµένου γάλακτος 
(εβαπορέ) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

II. Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη ζαχαρούχου συµπυκνωµένου γάλακτος, µερικά αφυδατωµένου, 
του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειµµα 
γάλακτος  τουλάχιστον  25% (Οδηγία  2001/114/ΕΚ,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και  να φέρει 
σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία  και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

II. Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 
852/2004 & Κανο.853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται 
οι προδιαγραφές του συµπυκνωµένου γάλακτος. 

III. Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την 
ηµεροµηνία παραλαβής του. 

3.  

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
 

 

I. Το  συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι οµοιογενές. 

II. Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και το χρώµα του να 
είναι λευκό ή υπόλευκο. 

III. Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

IV. Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχοµένου, ιζήµατα στον πυθµένα 
των συσκευασιών,  αποχωρισµό  του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

V. Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 5. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συµπυκνωµένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις  
για ατελή επεξεργασία  ή   χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών.  

II. Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

III. Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 
 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου γάλακτος   (ολική οξύτητα, pH, χρωστικές, πρόσθετα, 
προσθήκη βιταµινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης Ενωσιακής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας. 

II. Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών 
(π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και αντιµικροβιακών 
παραγόντων, βαρέα µέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, µυκοτοξίνες κ.ά.). 

6.  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα µικροβιολογικά κριτήρια 
ασφάλειας σχετικά µε την L. monocytogenes (Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005). 

 

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε  λευκοσιδηρά δοχεία µε καθαρό περιεχοµένο περίπου 
400ml, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) 
και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

II. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές τους θα φέρουν 
οργανικό επίχρισµα, κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

III. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα εύκολου ανοίγµατος. 

IV. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει διαρροές. 

V. Οι συσκευασίες του συµπυκνωµένου γάλακτος θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 
 

8.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 5. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφραζόµενη σε ml. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Οδηγίες συντήρησης 
� Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
� Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα 
και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε τα παρακάτω 
τουλάχιστον στοιχεία: 
 
� «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε βάρος, σε κάθε 

χαρτοκιβώτιο.  
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

9.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον.  
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά.  
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α1 

Α/Α 5. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

10. 

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΈΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τα µακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 & 4, τις απαιτήσεις συσκευασίας 

των παραγράφων   7 και τις απαιτήσεις επισήµανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 8. 
 

Οι συσκευασίες που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης 
ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να  προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω. 

 

11. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) σε συσκευασία των 6 τεµαχίων των 400 gr, της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α2 έχει τις ίδιες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

1. ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 1 . ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια άρτου για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Βάρος: 500gr  ανά τεµάχιο. 

II. Σύνθεση: αλεύρι λευκό και αλεύρι ολικής αλέσεως (µαζί µε το φλοιό – πίτουρα - ενδοσπέρµιο), µαγιά, αλάτι, νερό. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να είναι τύπος φρατζόλας χωρίς την προσθήκη λιπαρών υλικών µε τα χαρακτηριστικά του 
χωριάτικου άρτου.  
 

3.  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προϊόν θα πρέπει να είναι εντός των προτύπων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 

II. Αποκλείονται οι παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες µε ρύπους, η παρασκευή µε µειωµένα άλευρα, η προσθήκη 
χρωστικών ή διογκωτικών υλών, οι ανωµαλίες φλόγωσης - χρωµατισµού και η αυξηµένη υγρασία. 
 

4.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται µε χάρτινη συσκευασία ανά τεµάχιο. 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 1 . ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

5.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα µακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3  
� και τις παραγράφου 4. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 
2. ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr. (Φ.Π.Α. 13%) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 2. ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια αλευρίου για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Βάρος: 1.000gr  ανά τεµάχιο. 

II. Σύνθεση: αλεύρι λευκό και αλεύρι ολικής αλέσεως (µαζί µε το φλοιό – πίτουρα - ενδοσπέρµιο), µαγιά, αλάτι, 
νερό. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να είναι τύπος φρατζόλας χωρίς την προσθήκη λιπαρών υλικών µε τα χαρακτηριστικά του 
χωριάτικου άρτου.  
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται µε  χάρτινη συσκευασία ανά τεµάχιο. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 2. ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr 

 

4.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα µακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2  
� και της παραγράφου 3. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε 
κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

3. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr. (Φ.Π.Α. 13%) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 3. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων «∆ηµητριακών Πρωινού» (θα αναφέρονται ως 
δηµητριακά στη συνέχεια) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

II. Η  ονοµασία  «∆ηµητριακά»   αποδίδεται  σε προϊόντα που παρασκευάζονται µε ιδιαίτερο το καθένα τρόπο, 
χρησιµοποιώντας κατά κύριο λόγο ακέραιους ή θραυσµένους κόκκους δηµητριακών ή αλεύρων ή αµύλου αυτών, µε 
την προσθήκη και άλλων υλών, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις  

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των δηµητριακών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 

II. Τα δηµητριακά θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 3. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

 

3.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Τα δηµητριακά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα κ.ά.). 

II. Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των δηµητριακών  (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας 
 

4.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Τα δηµητριακά θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες σε κλειστές 
συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία. 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 

III. Οι συσκευασίες των δηµητριακών θα πρέπει να παραδίδονται σε   χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για 
παλετοποίηση. 

 

5.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία) 
� Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που µπορούν να περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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� Το είδος και η κατηγορία του προιόντος. 
�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

6.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 και 3 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει  σκόπιµο,  να  προβεί  σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

4. ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 4. ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

II. H  ονοµασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόµενη   ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό 
τυρί άλµης που παράγεται  παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νοµού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή µίγµα αυτού  µε  
γίδινο.  Το  γάλα,  που  χρησιµοποιείται  για  την  παρασκευή  της  «ΦΕΤΑΣ» (FETA)   πρέπει   να προέρχεται 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόµενες περιοχές. 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς 
σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία   και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

II.  Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 852/2004 και Κανονισµός 
853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 (τµήµα ∆, εδάφιο 2α) του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται 
οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ». 
 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

II. Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα µαλακό τυρί που µπορεί να κόβεται σε φέτες. 

III. Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερµίδα. 

IV. Η µάζα του είναι καθαρή λευκή, συµπαγής µε λίγες µηχανικές σχισµές. 

V. Το τυρί µπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεµηµένες σε όλη τη µάζα. 

VI. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

VII. Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη,  ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση 
µικροοργανισµών. 

VIII. Το τυρί πρέπει να έχει µέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωµα. 

II. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 
επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

III. Να µην έχε υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να 
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 

IV. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία 
ή υπόξινη). 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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5.  

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και 
επιµολυντών  (αφλατοξίνη, βαρέα µέταλλα,  διοξίνες  και  παρόµοια  µε  τις  διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

II. ∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλµη. 
 

6.  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα µικροβιολογικά κριτήρια 
ασφάλειας σχετικά µε   την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες [Κανονισµός (ΕΚ) 
2073/2005]. 
 

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Μετά τη δίµηνη ωρίµανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχεία σε εγκαταστάσεις, που 
βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν τεµαχίζεται 
σε ισοµεγέθη τεµάχια και συσκευάζεται σε υποσυσκευασία   (πρώτη συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) 
κατάλληλη για  τρόφιµα  (Κανονισµός  (ΕΚ)  αρ. 1935/2004). 

II. Τα τεµάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από άλµη. 

III. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία µπορεί να κυµαίνεται από 400 – 600 
γραµµάρια. 

IV. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα, παραµορφώσεις και οπές), να µην παρουσιάζει 
διαρροές και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

V. Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 
 

8.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
� Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε τo τυρί. 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Σήµανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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� Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου τυριού (στραγγισµένου) εκφρασµένο σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Η ηµεροµηνία παραγωγής. 
� Η ηµεροµηνία συσκευασίας. 
� Αριθµό που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθµός υποσυσκευασίας – ηµεροµηνία παραγωγής. 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
� Οδηγίες συντήρησης. 
� Ελάxιστo λίπος (υπoλoγισµένo σε ξερή ουσία). 
� Μέγιστη υγρασία. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική  στην  περίπτωση  που  

η  ηµεροµηνία  ανάλωσης συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 
� Ο αριθµός της σύµβασης.  
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού 
� Σήµανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού 
� Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
� Αριθµός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχοµένου τυριού (στραγγισµένου) εκφρασµένο σε κιλά ή 

γραµµάρια. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

9.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι 
ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, για καταγραφή της θερµοκρασίας. 
Οι ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 

 

10. ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ  



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΕΛΕΓΧΟΙ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και συνθηκών 

υγιεινής. 
� Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3.1 έως 3.7  και 4. 
� Την επισήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 8. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε 
κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

5. « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ»ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 5. « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων. 

II. H ονοµασία «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» αναγνωρίζεται ως προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το κίτρινο σκληρό 
επιτραπέζιο τυρί από αιγοπρόβειο γάλα ή µίγµατα αυτού µε αγελαδινό γάλα που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα 
 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. H «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση αναγνώρισης 
ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

II. Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 852/2004 και Κανονισµός 
853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 (τµήµα ∆, εδάφιο 1) του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
(Γενικό Χηµείο του Κράτους), στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές για τυριά προστατευόµενης ονοµασίας 
προέλευσης (ΠOΠ), σκληρά και ηµίσκληρα τυριά.  



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Α/Α 5. « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία ανάλωσης έως τουλάχιστον 3 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

II. Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» είναι ένα κίτρινο σκληρό που µπορεί να κόβεται σε φέτες. 

III. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

IV. Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση 
µικροοργανισµών. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

4.  
ΒΑΣΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Tα βασικά χαρακτηριστικά του τυριού «ΓPABIEPA ΠΟΠ» (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά κ.λπ.) είναι:  

I. Χηµική σύσταση: – Μέγιστη υγρασία: 38% κατά βάρος – Ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού: 40% κατά βάρος.  

II. Τύπος τυριού:– Συνεκτικότητα: σκληρό τυρί µε συµπαγή, προπιονικής ζύµωσης. 

III. Σχήµα: Κυλινδρικό – ∆ιαστάσεις: ∆ιάφορες – Βάρη: ∆ιάφορα. 

IV. Μάζα τυριού: – Υφή: Σκληρή ελαστική.  

V. Χρώµα: κίτρινο –Άλλα κύρια χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιο σκληρό τυρί, κυλινδρικού σχήµατος, µε ευχάριστη γεύση 
και άρωµα προπιονικής ζύµωσης. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί. 

5.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

I. Να µην έχει υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να 
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 

II. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή 
υπόξινη). 
 

6.  

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΓPABIEPA ΠΟΠ» πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νοµοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και 
επιµολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

II. ∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλµη. 
 

7.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Α/Α 5. « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα µικροβιολογικά κριτήρια 
ασφάλειας σχετικά µε την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες [Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005]. 

 

8.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

Μετά τη τρίµηνη ωρίµανση του τυριού γραβιέρα ΠΟΠ σε ειδικούς θαλάµους σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των 

περιοχών που αναφέρονται στις γενικές απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν συσκευάζεται σε διαφανή 
πλαστική σακούλα που συρρικνώνεται µε κενό αέρος και συχνά αναφέρεται ως συσκευασία vacuum 
(προσυσκευασία). 

 

9.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� «ΓΡΑΒΙΕΡΑ Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
� Τυρί. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Το βάρος του περιεχοµένου εκφρασµένο σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Η ηµεροµηνία παραγωγής. Παράδειγµα: (ΓΡ - …. - 1113-20/2/1994) 

 
Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία ελέγχου αναγράφονται 
µε ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο 
παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ». Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών 
ενδείξεων γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π. ∆. 81/1993. 

II. Ο αριθµός της σύµβασης.  

III. Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήµανση µε τα παρακάτω στοιχεία: 
� Τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» Προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
�  Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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�  Σήµανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
�  Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού 
�  Η επωνυµία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
�  Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
�  Αριθµός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχοµένου τυριού (στραγγισµένου) εκφρασµένo σε κιλά ή 

γραµµάρια.. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

10. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Οι συσκευασίες του τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι 
ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, για καταγραφή της θερµοκρασίας. Οι 
ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 

 

11. 

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και συνθηκών 
υγιεινής. 

� Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5. 
� Την επισήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 9. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

6.ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» σε συσκευασία 500gr  (Φ.Π.Α. 13%) 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 6. ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6»  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια ζυµαρικών για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυµαρικών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις της κείµενης  ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

II. Τα υπό προµήθεια ζυµαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6». 

III. Τα ζυµαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους. 

IV. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 
 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι αµιγή, χωρίς σπασίµατα, υγιή, καθαρά, απαλλαγµένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή 
ανόργανες προσµίξεις. 

II. Τα ζυµαρικά δε θα πρέπει να έχουν µαύρα στίγµατα, δε θα πρέπει να είναι παραµορφωµένα ή επιφανειακά ραγισµένα 
και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώµατα ή άλλες ανωµαλίες. 
 

4.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Τα ζυµαρικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.). 

II. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα όρια που θέτει η κείµενη 
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για το είδος του τροφίµου. 

III. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Τα ζυµαρικά θα πρέπει να διατίθεται σε διαφανείς, πλαστικούς και σφραγισµένους περιέκτες (προσυσκευασία), 
καθαρού βάρους 500 gr ±10%. σύµφωνα και µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας. 

II. Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
(Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νοµοθεσίας (ΚΤΠ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 
σχετικά µε τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύµφωνα µε τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες 
του ΕΦΕΤ. 

III. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, να µην είναι ανοιγµένη, φθαρµένη, σχισµένη ή µε τρύπες και να µην 
εµφανίζει διαρροές. 

IV. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία) 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Ο κατάλογος των συστατικών. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθηµα το οποίο προκαλεί  αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιµοποιείται στην 
παραγωγή ή στην παρασκευή του προϊόντος και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε 
τροποποιηµένη µορφή. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Η ονοµασία του τροφίµου. 
�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 
� Ο αριθµός των πλαστικών συσκευασιών και το καθαρό  περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε κιλά ή γραµµάρια 

ανά χαρτοκιβώτιο. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

7.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 και 3 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

7. Ρύζι σε συσκευασία 500gr  (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 7. ΡΥΖΙ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια ρυζιού για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

II. Ρύζι» είναι το προϊόν που λαµβάνεται από την επεξεργασία των ώριµων καρπών του φυτού Όριζα» (ORYZA SATIVA) και 
διατίθεται στο εµπόριο µε τις παρακάτω µορφές: α) ως αναποφλοίωτο (PADDY), β) ως αποφλοιωµένο (CARED) και γ) ως 
κατεργασµένο (RIZ USINE). που διακρίνεται σε κατεργασµένο ως έχει και κατεργασµένο κατόπιν υγροθερµικής 
κατεργασίας (PARBOILING) πριν από την αποφλοίωση και την παραπέρα επεξεργασία του. 

III. Το υπό προµήθεια ρύζι θα είναι ρύζι τύπου «καρολίνα» λευκό κίτρινο µεσόκοκκο Α’ ποιότητας. 
 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη 
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 

II. Το ρύζι θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Πριν να διατεθεί στην κατανάλωση το ρύζι θα πρέπει να αποφλοιώνεται πλήρως µε κατάλληλα µηχανικά µέσα. 

II. Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 

III. Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται µηχανικά ή µε αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τρόπον ώστε µετά 
την επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγµένο από κάθε υπόλειµµα του στιλβωτικού µέσου. 

IV. Το ρύζι να είναι πλήρως επεξεργασµένο (λευκασµένο) και επιµεληµένης στίλβωσης για την ποικιλία – εµπορικό τύπο- 
«καρολίνα» για µικρόκαρπες ή µεσόκαρπες και να µην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και µε ανοχή 
16%. 

V. Η ποικιλία ρυζιού «καρολίνα» πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάµιξη ποικιλιών κατώτερης 
ποιότητας µε ανώτερη µε σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα θεωρείται νοθεία. 
 

4.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το ρύζι θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα κ.ά.). 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 

45 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 7. ΡΥΖΙ  

II. Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του ρυζιού (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 
 

5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το ρύζι πρέπει να είναι συσκευασµένο σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες, σε συσκευασίες καθαρού βάρους 
περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία. 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 

III. Οι συσκευασίες του ρυζιού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για 
παλετοποίηση. 
 

6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

III. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία) 
� Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειµένου για ελληνικό ρύζι). 
� Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που µπορούν να περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

IV. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Το είδος και η κατηγορία του ρυζιού και η περιοχή παραγωγής του. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

7.  
∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 και 3 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. 
 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

8. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 6 τεµ. των 400gr./τεµ. (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 8. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

12. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) σε συσκευασία των 6 τεµαχίων των 400 gr, έχει τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές µε αυτές της 
ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α1  του Συµπυκνωµένου γάλατος. 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

9. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗΣ 1lt (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 9. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

II. Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από 
ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους, και είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης 
Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εµπορίας του ελαιόλαδου και τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής της 
11ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τον προσδιορισµό των  χαρακτηριστικών  των  ελαιόλαδων  και  των  πυρηνελαίων  καθώς  
και  µε  τις µεθόδους προσδιορισµού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ)   29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείµενη ενωσιακή  και εθνική νοµοθεσία. 

II. Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής του. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 
 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
 

 

I. Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερµοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70. 

II. Να έχει το χαρακτηριστικό χρώµα του ελαιόλαδου. 
 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της 
Επιτροπής. 

II. Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιµοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και 
συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης). 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
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48 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 9. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Όλα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα που προβλέπονται στο Παράρτηµα 
Ι του Κανονισµού  (ΕΟΚ)  αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, 
σχετικά µε τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνελαίων καθώς και µε τις µεθόδους 
προσδιορισµού,   σε   ό,τι   αφορά   το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

II. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 
κ.ά.). 
 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασµένο σε περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα και 
καθαρού περιεχοµένου 1,0 λίτρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 
νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα 
ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

III. Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 
 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 
4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Η ονοµασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 
� Η πληροφορία για την συγκεκριµένη κατηγορία ελαιολάδου   «ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται 

απευθείας από   ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους». 
� Ο προσδιορισµός της καταγωγής. 
� Η καθαρή ποσότητα του περιεχοµένου ελαιολάδου, εκφραζόµενη σε µµονάδες όγκου. 
� Ο αλφαριθµητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx). 
� Οι  ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (µακριά από το φως  και  τη θερµότητα). 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του προϊόντος. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 9. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις 
της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω  στο  χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι  παρακάτω επισηµάνσεις: 
 

� Η ονοµασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Ο αριθµός των φιαλών και το καθαρό περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε όγκο, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι  συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά 

9.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα µακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4. 
� - τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

10. ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Φ.Π.Α. 13%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 10. ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για τα φρέσκων αυγών για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

II. Τα  αυγά θα πρέπει να είναι φρέσκα Α΄ ποιότητας, να  έχουν ύψος αεροθαλάµου 4-6 χιλιοστά, δεν θα πρέπει να φέρουν 
ρυπάνσεις και να έχουν ανέπαφο το εξωτερικό τους κηρώδες περίβληµα 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φρέσκων αυγών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
Κανονισµό (ΕΕ)   29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείµενη ενωσιακή  και εθνική νοµοθεσία. 

II. Η παράδοσή τους να γίνεται (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία ωοσκόπησης  

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 

 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
 

 

I. Να έχει διαυγές ασπράδι, κρόκο χωρίς κηλίδες αίµατος και ο αεροθαλαµός του είναι ανεπαίσθητος (µικρότερος των 5 
χιλιοστών. 

II. Κάθε αυγό να έχει βάρος ίσο ή µεγαλύτερο των 63 gr 

III. Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα Α' κατηγορίας µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κειµένων 
διατάξεων. Τα αυγά θα είναι συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες, µε τιςαπαραίτητες ενδείξεις (αρ. 
Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α' , ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.). 
 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της 
Επιτροπής. 

II. Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιµοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και 
συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης). 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 10. ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

III. Τα φρέσκα αυγά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.). 
 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Τα αυγά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα 

II. Τα  αυγά θα πρέπει να είναι φρέσκα Α΄ ποιότητας, να  έχουν ύψος αεροθαλάµου 4-6 χιλιοστά, δεν θα πρέπει να φέρουν 
ρυπάνσεις και να έχουν ανέπαφο το εξωτερικό τους κηρώδες περίβληµα. 

III. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα 
ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

IV. Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθµός του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η ηµεροµηνία παραγωγής και 
εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 25 ηµερών 

V. Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 
4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Η ονοµασία του προϊόντος. 
� Η πληροφορία για την συγκεκριµένη κατηγορία αυγών. 
� Ο προσδιορισµός της καταγωγής. 
� Ο αλφαριθµητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx). 
� Οι  ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης των αυγών (µακριά από το φως  και  τη θερµότητα). 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του προϊόντος. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις 
της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α2 

Α/Α 10. ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

II. Πάνω  στο  χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι  παρακάτω επισηµάνσεις: 
 

� Η ονοµασία του προϊόντος  
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Ο αριθµός των αυγών 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι  συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά 

9.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα µακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4. 
� - τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3 

ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%) CPV:15000000-8 
1. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr(Φ.Π.Α. 24%) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 1. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια τοµατοπολτού για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Με τον όρο τοµατοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συµπύκνωση του σαρκώδους χυµού των νωπών 
ώριµων καρπών, καλής ποιότητας, κόκκινης τοµάτας (Lycopersicum esculentum P. Mill) µε αποβολή µέρους του περιεχόµενου 
νερού. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοµατοπολτού θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

II. Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 24 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 
 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Ο τοµατοπολτός, µακροσκοπικά εξεταζόµενος, πρέπει να έχει  πολτώδη  και οµοιογενή σύσταση και χρώµα ανοιχτό 
ερυθρό µέχρι ερυθρόφαιο. 

II. Ο  τοµατοπολτός δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µµικροοργανισµών. 

III. Ο τοµατοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγµένος από εµφανείς ξένες ύλες, στις οποίες  συµπεριλαµβάνεται ο φλοιός, οι 
σπόροι και άλλα  τραχιά µέρη της τοµάτας, σκώληκες, έντοµα, προνύµφες κ.λ.π.. 
 

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

I. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοµατοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 
επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

II. Ο τοµατοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγµένος από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν. Θεωρείται αλλοιωµένος όταν 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 1. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ  

παρουσιάζει οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη ή όταν έχει προσβληθεί από ευρωτίαση. Γενικά ο τοµατοπολτός πρέπει να 
έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός κατάλληλα µεταποιηµένου προϊόντος. 
 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Ο τοµατοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συµπύκνωσης, µε στερεά συστατικά από χυµό τοµάτας τουλάχιστον 28% και 
36% αντίστοιχα. 

II. Τα   φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του τοµατοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε 
ζάχαρη, αλάτι  κ.λ.π.),  θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης  ενωσιακής και εθνικής 
νοµοθεσίας. 

III. Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, χαλκός, κασσίτερος κ.ά.). 

IV. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασµένος σε λευκοσιδηρά δοχεία µε καθαρό βάρος περιεχοµένου 400-500 
γραµµαρίων, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004, 
και Κανονισµός (ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

II. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα εύκολου ανοίγµατος. 

III. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει διαρροές. 

IV. Οι συσκευασίες της τοµατοπολτού θα πρέπει να παραδίδονται σε  χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για 
παλετοποίηση. 
 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Η ονοµασία του τροφίµου (τοµατοπολτός διπλής ή τριπλής συµπύκνωσης). 
� Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά κατά την παραγωγική διαδικασία. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 1. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ  

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Η ονοµασία του τροφίµου.. 
�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

8.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 και 7. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%) CPV:15000000-8 

2. ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr.(Φ.Π.Α. 24%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 2. ΖΑΧΑΡΗΣ 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων. 

 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες 
διατάξεις της   ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

II. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες   εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 
 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
 

 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωµατώµατα και να ρέει ελεύθερα. 

II. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ξένα υλικά. 
 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις από ατελή επεξεργασία ή από χρησιµοποίηση 
µειονεκτικών πρώτων υλών, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 
 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της   ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα κ.ά.). 

II. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% ή άνω, 
προσδιοριζόµενη µε την πολωσιµετρική µέθοδο (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013). 

III. Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοσάκχαρο είναι 0,04%. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 2. ΖΑΧΑΡΗΣ 

IV. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά  που αναφέρονται  στον Κανονισµό  (ΕΕ) 1308/2013. 
  

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασµένη σε κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα χάρτινους περιέκτες, σε κλειστές 
συσκευασίες  καθαρού βάρους περιεχοµένου 1,0 κιλού, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη ή φθαρµένη και δε θα πρέπει να εµφανίζει διαρροές. 

III. Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 
άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Η ονοµασία του τροφίµου. 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφραζόµενη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
�  Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι συσκευασίες µε τη ζάχαρη θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους σκιερούς, ξηρούς και δροσερούς.  
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά.  
 

9.  
∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� τα µµακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 2. ΖΑΧΑΡΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7. 
 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%) CPV:15000000-8 

3. Μαρµελάδα σε συσκευασία 400gr (Φ.Π.Α. 24%) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 3.ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια µαρµελάδας για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων. 

II. Η ονοµασία "Μαρµελάδα" αποδίδεται στο µείγµα, οδηγηµένο σε ενδεδειγµένη ως προς την πυκνότητα σύσταση, 
ζάχαρης και σαρκώµατος φρούτου ή/και πουρέ (είτε από ένα µόνο είδος φρούτων, είτε από δύο ή περισσότερα είδη 
φρούτων). 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της µαρµελάδας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 3.ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

II. Η συσκευασία της µαρµελάδας θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία παράδοσης. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία. 
 

3.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προιόν θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα κ.ά.). 

II. Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της µαρµελάδας (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 
 

4.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία ανά τεµάχιο. 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 

III. Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε   χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

5.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία) 
� Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης. 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που µπορούν να περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Α3 

Α/Α 3.ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Το είδος και η κατηγορία της Μαρµελάδας. 
�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

6.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 και 3 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 

 
Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί  σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 

61 
 

 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ-ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

 (ΦΠΑ 13%) CPV:15110000-2 
1. ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ‘ΚΙΛΟΤΟ’,’ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ’, Η ‘ΤΡΑΝΣΕ’ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 gr (Φ.Π.Α. 13%) 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Β 

Α/Α 1. ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια τεµαχίων βόειου κρέατος (µοσχάρι) για 
τις ανάγκες του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 
«Κρέας», σύµφωνα µε τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιµα µέρη των απαριθµούµενων στον εν λόγω Κανονισµό κατηγοριών 
ζώων και εν προκειµένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συµπεριλαµβανοµένου του αίµατος. 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση αναγνώρισης 
ωοειδούς  σχήµατος  σύµφωνα µε  την  συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  
Σε   περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται  από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο 
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην 
ΕΕ. 

II. Τα τεµάχια βοείου  κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 
852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας 
από 12 έως 24 µηνών. 

II. Το κρέας θα πρέπει  να  είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα 
σηµεία του κρέατος. 

III. Τα  τεµάχια  βοείου  κρέατος  θα  πρέπει  να  έχουν  τελική  ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

IV. Τα ως άνω τεµάχια θα πρέπει να είναι αποστεωµένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τµήµατα του σφαγίου:  
«κιλότο», «στρογγυλό»  ή «τρανς». 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ  Β 

Α/Α 1. ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

V.  Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους. 

VI. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. 

VII. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

VIII. ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 
α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας. 
β) Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών. 
 

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Το τρόφιµο δεν πρέπει να έχει υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που 
µπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

5.  

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Το  τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί  καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων 
& αντιµικροβιακων  παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών  (βαρέα µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις 
διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 
 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό µε υλικά 
συσκευασίας κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου 
βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 500-550 γραµµάρια. 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγµατα). 

III. Τα τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του σφαγίου της παραγράφου 3. IV  
� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)». 
� Η  ποσότητα του περιεχοµένου σε κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό βάρος). 
� Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 
� Η σήµανση αναγνώρισης. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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� Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νοµοθεσία για την πρόσθετη επισήµανση των βοοειδών, ήτοι: 
- Ο αριθµός αναγνώρισης του ζώου 
- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής 
- Η χώρα σφαγής και ο αριθµός έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) του σφαγείου 
- Η ηµεροµηνία σφαγής 

� Οδηγίες συντήρησης 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η σήµανση αναγνώρισης 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Συνθήκες αποθήκευσης 
 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία 
του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, και η καταγραφή 
της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 
∆ιανοµή µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και 
υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 

9.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4. 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 και 7. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
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περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 
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ΟΜΑ∆Α Β 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ-ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

 (ΦΠΑ 13%) CPV:15110000-2 
2. ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΩΝ ‘ΣΠΑΛΑ’ Ή ‘ΜΠΟΥΤΙ’ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β 

Α/Α 2. ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια τεµαχίων χοιρινού κρέατος για τις 
ανάγκες του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων. 
 
«Κρέας», σύµφωνα µε τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιµα µέρη των απαριθµούµενων στον εν λόγω Κανονισµό κατηγοριών 
ζώων και εν προκειµένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συµπεριλαµβανοµένου του αίµατος. 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση αναγνώρισης 
ωοειδούς σχήµατος  σύµφωνα µε  την  συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  
Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται  από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο 
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην 
ΕΕ. 

II. Το χοιρινό κρέας πρέπει να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & 
Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
παραλαβής του. 
 

II. Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα 
τα σηµεία του κρέατος. 
 

III. Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που δεν 
έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριµότητας είτε θηλυκά που δεν χρησιµοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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IV. Η διαµόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη στην εµφάνιση και να έχουν ανεπτυγµένες 
µυϊκές µάζες, κυρίως στους µηρούς και ωµοπλάτες. 
 

V. Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεµηµένο, λευκωπό, όχι µαλακό και 
ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το πάχος 
που αποµένει να είναι µικρότερο από 5 χιλιοστόµετρα. Η µέτρηση µπορεί να γίνει σε κάθε σηµείο του σφαγίου. 
 

VI. Τα τεµάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τµήµατα του σφαγίου: «σπάλα» ή «µπούτι», 
τα οποία πρέπει να είναι αποστεωµένα. 
 

VII. Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώµα χαρακτηριστικό του είδους. 
 

VIII. Να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. 
 

IX. Να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 
 

X. ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 
 
α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το κρέας. 
 
β) Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσµάτων οστών. 
 

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Το τρόφιµο δεν πρέπει να έχει υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που 
µπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

5.  

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί  καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων & 
αντιµικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών  (βαρέα µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες 
PCBs- Καν. 1881/2006). 
 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό µε υλικά συσκευασίας 
κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου βοείου κρέατος 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 500-550 γραµµάρια. 
 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγµατα). 
 

III. Τα  τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 
13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 
 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Το  είδος  «Χοιρινό Άνευ Οστών»  µε  προσθήκη  ανάλογα  του  τµήµατος  του σφαγίου της παραγράφου 3. VΙ  
� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)». 
� Η  ποσότητα του περιεχοµένου σε κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό βάρος). 
� Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 
� Η σήµανση αναγνώρισης. 
� Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νοµοθεσία για την πρόσθετη επισήµανση των βοοειδών, ήτοι: 

- Ο αριθµός αναγνώρισης του ζώου 
- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής 
- Η χώρα σφαγής και ο αριθµός έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) του σφαγείου 
- Η ηµεροµηνία σφαγής 

� Οδηγίες συντήρησης 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Το είδος «Χοιρινό Άνευ Οστών» µε προσθήκη ανάλογα του τµήµατος  του σφαγίου της παραγράφου 3. VΙ 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η σήµανση αναγνώρισης 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  Β 

Α/Α 2. ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Συνθήκες αποθήκευσης 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα 
σηµεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, και η 
καταγραφή της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 
∆ιανοµή µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και 
υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 

9.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4 
� τις απαιτήσεις επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 και 7. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων τροφίµων 
µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 
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ΟΜΑ∆Α Γ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 (ΦΠΑ 13%) CPV:15110000-2 
1. ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.750 gr (Φ.Π.Α. 13%) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ 

Α/Α 2. ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια νωπού κρέατος πουλερικών 
(κοτόπουλο) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
 
Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιµο) εννοείται πουλερικό, στο οποίο η άκρη του στέρνου είναι εύκαµπτη (δεν έχει 
αποστεωθεί), σύµφωνα µε Κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 543/2008. 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και  να φέρει σήµανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 
 

II. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον 
κατάλογο των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα 
προϊόντα τους στην ΕΕ. 
 

III. Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων  (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004) και περί 
κανόνων εµπορίας κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 1308/2013), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το  κρέας  πουλερικών  πρέπει  να  αναφέρεται  σε  ηµεροµηνία  σφαγής µικρότερη των  3 ηµερών από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 
 

II. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη). 
 

III. Τα  κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο  γενών, 
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καλά αναπτυγµένα, ηλικίας µέχρι τριών (3) µηνών (BROILER). 
 

IV. Να είναι ταξινοµηµένα ως ποιότητας «Α» σύµφωνα µε τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013 όπως έχουν κατά 
περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 

V. Να είναι ευσπλαχνισµένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό και κάτω (η τοµή να 
γίνεται στο µέσο της άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, τα γεννητικά όργανα, οι αδένες της αµάρας, 
η χοληδόχος κύστη, τα πνευµόνια, η καρδιά, το στοµάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρµα µαζί µε το υποδόριο 
λίπος της αµάρας. 
 

VI.  Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγµένο, φαρδύ, µακρύ και σαρκώδες, όπως 
σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώµα λίπους  στο στήθος, την 
πλάτη και τους µηρούς. 
 

VII. Να µην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα µικρά πούπουλα, τµήµατα στελεχών (άκρες καλάµων) και 
τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των 
κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 
 

VIII. Το χρώµα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό του είδους, το δε χρώµα του δέρµατος να είναι λευκό ως 
λευκοκίτρινο. 
 

IX. Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και καθαρά, χωρίς κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα. 
 

X. Τα σφάγια να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίµατος εκτός από όσες είναι µικρού µεγέθους και διακριτικές. 
 

XI. Τα σφάγια να µη φέρουν σοβαρούς µώλωπες και αλλοιώσεις από  κτυπήµατα. 
 

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Τα κοτόπουλα δεν πρέπει να έχουν υποστεί µεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και 
αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 
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5.  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα 
µικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά µε την Salmonella typhimurium και Salmonella enteritidis,  (Κανονισµός  (ΕΚ)  
αριθ.1086/2011 ). 
 

6.  

ΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί  καταλοίπων κτηνιατρικών 
φαρµάκων & αντιµικροβιακων  παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών (βαρέα µέταλλα, διοξίνες και 
παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 
 

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισµός) θα πρέπει να συσκευάζεται σε «δισκάκι» 
µε διαφανή µεµβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία), και τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιµα 
(Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου κοτόπουλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 
1.750 και 2.000 γραµµαρίων. 
 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγµατα). 
 

III. Τα  τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

8.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
� Το είδος χοιρινό «Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιµα εντόσθια»    
� Η κατηγορία ποιότητα «Α». 
� Η Ηµεροµηνία σφαγής. 
� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)». 
� Η  ποσότητα του περιεχοµένου σε κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό βάρος). 
� Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 
� Η σήµανση αναγνώρισης. 
� Οδηγίες συντήρησης 
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� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να 
ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Το είδος «Νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιµα εντόσθια». 
� Η κατηγορία ποιότητα «Α». 
� Η Ηµεροµηνία σφαγής. 
� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)». 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η σήµανση αναγνώρισης 
� φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Συνθήκες αποθήκευσης 

 

9.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε η θερµοκρασία του κρέατος να µην 
ανέρχεται πάνω από   4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, 
και η καταγραφή της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 
 
Η διανοµή πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας (όπως  
προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται  από  την 
αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 

10. 

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 και 4 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 και 8. 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 
Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε 
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κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 
 

 
ΟΜΑ∆Α ∆ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) 
 

 (ΦΠΑ 13%) CPV:15300000-1 
 

1. Ροδάκινα σε συσκευασία 2 Kgr.  
2. Σταφύλια σε συσκευασία 2 Kgr.  
3. Λάχανο ολόκληρο βάρος τµχ 1Kgr περίπου.  
4. Κολοκυθάκια σε συσκευασία 1 Kgr.  
5. Καρότα σε συσκευασία  1 Kgr.  
6. Τοµάτες σε συσκευασία 1 Kgr.  
7. Πατάτες σε συσκευασία δικτακίων2 Kgr.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ 

Α/Α  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια οπωρολαχανικών, για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 
543/2011]. 
 

II. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε 
την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 
 

III. Τα Σύνολο των νωπών φρούτων και λαχανικών (ροδάκινα κολοκυθάκια καρότα τοµάτες πατάτες): 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 

74 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ 

Α/Α  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Τα χορηγούµενα είδη θα είναι τελευταίας σοδειάς και πρώτης ποιότητας.  
∆εν θα χορηγούνται άγουρα ούτε θα φέρουν αλλοιώσεις - συρρικνώσεις του φλοιού.  
Ο χαρακτηρισµός της ποιότητας συνάδει µε τις σχετικές αγορανοµικές διατάξεις.  
Τα συγκεκριµένα προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναµίξεις διαφόρων ποιοτήτων 
και ανεξαρτήτου ποικιλίας.  
Επιπλέον θα πρέπει να µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο. 
Ειδικότερα: 

IV. Κολοκύθια: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, γλυκά, µετρίου µεγέθους. 

V. Καρότα:  Φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα και γλυκά, µετρίου µεγέθους,τραγανά. 

VI. Ροδάκινα: Πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας πρόσφατης συλλογής, απαλλαγµένα από ξένες ύλες και ελαττώµατα 
και να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασης τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων . Επίσης δεν θα 
πρέπει να είναι είτε άγουρα είτε πολύ ώριµα. 

VII. Πατάτες: Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των πατατών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011, Καν. (ΕΚ) 852/2004 και 
άρθρο 119 του ΚΤΠ]. Οι πατάτες θα πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστείσε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Οι πατάτες θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις Γενικές 
Προδιαγραφές Εµπορίας (Παράρτηµα Ι, Μέρος Α) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.Οι πατάτες θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα κ.ά.).Οι πατάτες ανεξάρτητα από την ποικιλία πρέπει να είναι πρώτης 
ποιότητας και πρόσφατης εσοδείας. 

VIII. Ντοµάτες:Θα πρέπει να είναι σκληρές σε όλα τα σηµεία τους, σφιχτές, στιβαρές και να µην είναι πουθενά 
χτυπηµένες. Θα πρέπει να είναι µεσαίου µεγέθους, κόκκινου χρώµατος και µέσης ωριµότητας. 

IX. Τα  Αχλάδια και τα σταφύλια θα πρέπει να συµµορφώνονται  µε  τις  Ειδικές Προδιαγραφές  Εµπορίας  (Παράρτηµα  
Ι,  Μέρος  Β)  του  Καν  (ΕΕ)  αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα µε τις Γενικές Προδιαγραφές   Εµπορίας (Παράρτηµα 
Ι, Μέρος Α) του ίδιου Κανονισµού. 

X. Τα Αχλάδια και τα σταφύλια θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Ειδικές 
Προδιαγραφές Εµπορίας (Παράρτηµα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 
 

XI. Τα  ροδάκινα θα είναι συσκευασµένα σε διχτάκι (µονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε 
µονάδα συσκευασίας θα περιέχει 10 - 12 τεµάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά 
 

XII. Το βάρος κάθε λάχανου πρέπει να κυµαίνεται από 1,5 έως 2,0 κιλά. 
 

XIII. Τα  Αχλάδια θα είναι συσκευασµένα σε διχτάκι (µονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ 

Α/Α  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

µονάδα συσκευασίας θα περιέχει κατά µέγιστο 14 τεµάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 
κιλά. 

 

XIV. Τα Κολοκύθια θα είναι συσκευασµένα σε  σφραγισµένη πλαστική σακούλα (µονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για 
επαφή µε τρόφιµα. Το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 1,0 κιλό. 
 

XV. Τα σταφύλια θα είναι συσκευασµένα σε διάτρητη σφραγισµένη πλαστική σακούλα (µονάδα συσκευασίας) 
κατάλληλη για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα συσκευασίας θα έχει καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 
 

XVI. Τα καρότα θα είναι συσκευασµένα σε  σφραγισµένη πλαστική σακούλα (µονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για 
επαφή µε τρόφιµα. Το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 1,0 κιλό. 

 

XVII. Οι τοµάτες θα είναι συσκευασµένες σε  σφραγισµένη πλαστική σακούλα (µονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για 
επαφή µε τρόφιµα. Το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 1,0 κιλό. 
 

XVIII. Οι πατάτες θα  είναι  συσκευασµένες σε διχτάκι  (µονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε 
µονάδα συσκευασίας θα περιέχει κατά µέγιστο 14 τεµάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 
κιλά. 
 

XIX. Οι µονάδες συσκευασίας των αχλαδιών, των ροδάκινων, των σταφυλιών, των κολοκυθιών των καροτών, των 
ντοµατών και των πατατών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα µπορούν 
να πολτοποιούνται. 
 

XX. Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες». 
 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 
Με την επιφύλαξη των επιτρεποµένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (βλέπε σχετικές Ειδικές Προδιαγραφές Εµπορίας), τα 
προϊόντα πρέπει να είναι: 

� Ακέραια 
� Υγιή  –  αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν 

ακατάλληλα για κατανάλωση. 
� Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγµένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 
� Ουσιαστικά απαλλαγµένα από επιβλαβείς οργανισµούς. 
� Ουσιαστικά απαλλαγµένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισµούς. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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� Απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 
� Απαλλαγµένα από ξένη οσµή και / ή ξένη γεύση. 
� Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν τη µµεταφορά και 

τον εν γένει χειρισµό και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού. 
� Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγµένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί να βρίσκονται σε 

ικανοποιητικό στάδιο ωρίµανσης και να µην είναι υπερώριµοι. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
  

� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία) 
� Η περιοχή παραγωγής 
� Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται 

στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 
� φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

5.  

∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4 

 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ 

Α/Α  ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους ώστε σε 
κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συµφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΟΜΑ∆Α 2 : ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Ε 

ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙ∆Η CPV:33750000-2 
1. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56-64 ΤΜΧ  (Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ε 

Α/Α    1. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια µωροµάντηλων για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

VI. Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 56 τεµάχια. 

VII. Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωµα. 

VIII. Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερµίδες. 

IX. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

X. Η  ηµεροµηνία  παραγωγής  τους  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  παλαιότερη  από  12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

XI. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ε 

Α/Α    1. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

V. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 

ΟΜΑ∆Α Ε 
ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙ∆Η CPV:33750000-2 

2. ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18  Kgr ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50-54 ΤΜΧ (Φ.Π.Α. 24%) 
  3.  ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25  Kgr ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44-46 ΤΜΧ (Φ.Π.Α. 24%)  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ε 

Α/Α    2. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια βρεφικές πάνες για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

I. Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχοµένου από 50 έως και 54 τεµάχια οι 
πάνες 7-18 gr και σε συσκευασία περιεχοµένου 44-46 τεµαχίων για 11-25 gr 

II. Οι υπό προµήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε τρία µεγέθη: 
• από 7 έως 18 kgr  
• από 11 έως 25 kgr. 

III. Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρµα, να είναι απορροφητικές και να 
διαθέτουν σύστηµα κλεισίµατος «κριτς - κρατς». 

IV. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ε 

Α/Α    2. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

V. Η  ηµεροµηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι  συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

VI. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΟΜΑ∆Α Ζ 

ΠΑΙ∆ΙΑ 4-14 ΕΤΩΝ CPV 39230000-3 
1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ  (Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ζ 

Α/Α 1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σχολικών τσαντών 

(πλάτης) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Να είναι υφασμάτινες ή δερμάτινες και εναλλακτικά νάυλον ή πολυέστερ 

II. Nα έχουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 
III. Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 

IV. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

V. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. 

VI. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

� η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

� η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης, 

� ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους  και αντοχής για παλετοποίηση. 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ζ 

Α/Α 1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή με αυτοκόλλητη ταινία, κατ’  ελάχιστον οι 

παρακάτω επισημάνσεις: 

� Η επωνυμία του προϊόντος. 

� Ο υπεύθυνος διανομής. 

� Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 
ΟΜΑ∆Α Ζ 

ΠΑΙ∆ΙΑ 4-14 ΕΤΩΝ CPV 39230000-3 
2. ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  (Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ζ 

Α/Α 2 ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 
ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙ∆Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (µη 
είδη ένδυσης)» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον τα παρακάτω: 
• Κατ’ ελάχιστον 8 τετράδια (50 φύλλων): 
• 1 κασετίνα µέσου µεγέθους 
• Κατ’ ελάχιστον  8 µολύβια  
• 1 ξύστρα  
• Κατ’ ελάχιστον 2 γόµες  
• 1 σετ γεωµετρικών οργάνων (χάρακας – γνώµονας – διαβήτης – µοιρογνωµόνιο) 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ζ 

Α/Α 2 ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

• Κατ’ ελάχιστον 5 ντοσιέ µε ελάσµατα για διαφάνειες  
• 1 πακέτο διαφάνειες (τουλάχιστον 100 τεµάχια) 
• 1 φάκελο µε αυτιά και λάστιχο 
• 1 πακέτο ξυλοµπογιές (24 τεµ.) 
• 1 πακέτο µαρκαδόροι χοντροί (24 τεµ.) 
• 1 ψαλίδι  
• 1 πακέτο Α4 (φωτοτυπικό λευκό χαρτί) 
• 1 κόλα υγρή τουλάχιστον  30  γραµµάρια 
• 1 κόλα  stick τουλάχιστον 20 γραµµάρια 
• 1 µπλοκ µε χαρτόνια canson µεγέθους Α4 
• 1 µπλοκ ακουαρέλας µεγάλο 
• 3 πινέλα (διάφορα µεγέθη) 
• 1 Παλέτα Αυγοθήκη 
• 1 πακέτο νεροµπογιές (όχι τέµπερες) 
• 2 Στυλό διαρκείας 

II. Να είναι κατάλληλα για σχολική χρήση 

III. Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 

IV. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. 

V. Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

VI. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Ζ 

Α/Α 2 ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους  και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον 
οι παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

1.Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 1 Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ  

1.  ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια συσκευασιών 
οδοντόκρεµας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

I. Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75  εώς 100ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα 
αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο. 

II. Να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή. 

III. Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

IV. Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-. 

V. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

VI. Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

VII. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιµοποίητο και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και θα 
περιέχεται σε κατάλληλου µεγέθους χάρτινη  κλειστό κουτί. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 1 Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

2.Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 2 Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια οδοντοβουρτσών για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

I. Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

II. Να διατίθεται µαζί µε προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής. 

III. Να είναι µέτριας σκληρότητας (medium). 

IV. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

V. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε  οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιµοποίητη και θα περιέχεται σε κατάλληλου 
µεγέθους χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, µαζί 
µε το προστατευτικό κάλυµµα της κεφαλής της. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: 
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής, 
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 2 Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’ ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

3.ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 3 ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια Κουτί πρώτων 
Βοηθειών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

I. Κάθε (πλαστικό κουτί ή αδιάβροχη τσάντα µεταφοράς) θα αποτελείται από τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 

• οδηγός πρώτων βοηθειών 
• ρολό λευκοπλάστη 
• Band Aids σε διάφορα µεγέθη (100 τεµάχια)  
• Band Aid ειδικά για εγκαύµατα (5 τεµάχια) 
• αντισηπτικά τσιρότα (5 τεµάχια)  
• µη υφασµάτινες κοµπρέσες 100x100mm (3 τεµάχια) 
• τουλάχιστον 5 παραµάνες ασφαλείας 
• κουβέρτα διάσωσης 
• γάζες 10x10,2Cm, (10 τεµάχια) 
• ψαλίδι,  
• µαντηλάκια  οινοπνεύµατος (5 τεµάχια) 
• αποστειρωµένα γάντια  

II. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

III. Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

IV. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ IV. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 3 ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  

V. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

VI. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 
ΟΜΑ∆Α Η 

ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 
4.ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr-100gr ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 4 ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ  

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σαπουνιών σε 
σαπουνοθήκη για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 4 ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ  

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Να είναι στερεό σε πλάκα µε ευχάριστη οσµή. 

II. Να µην προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα. 

III. Το βάρος κάθε τεµαχίου θα είναι µεταξύ 75 gr και 100gr. 

IV. Κάθε τεµάχιο θα συνοδεύεται από κατάλληλου µεγέθους πλαστική σαπουνοθήκη µε καπάκι. 

V. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

VI. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε σαπούνι και η σαπουνοθήκη του θα είναι καινούρια και αχρησιµοποίητα και θα περιέχονται σε 
χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής,  
� τα συστατικά του προϊόντος,  
� η ποσότητα σε gr   
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 

 

 

 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

5.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ  

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σαµπουάν για τις ανάγκες 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Κάθε συσκευασία θα περιέχει 500 ml προϊόντος. 

II. Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. 

III. Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά µαλλιά. 

IV. Να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει ελεύθερα. 

V. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

VI. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα πρέπει να 
είναι σπασµένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή ,  
� τα συστατικά του προϊόντος,  
� οι οδηγίες χρήσης 
� η ποσότητα σε gr   
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και αντοχής για 
παλετοποίηση. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ  

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 
6.ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16-18 ΤΜΧ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 6 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σερβιέτες για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 16 έως και 18 τεµάχια. 

II. Οι σερβιέτες να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για µεγάλη ροή». 

III. Να έχουν ανατοµικό σχήµα. 

IV. Να φέρουν προστατευτικά «φτερά». 

V. Να είναι δερµατολογικά ελεγµένες και να µην προκαλούν ερεθισµούς. 

VI. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

VII. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, ενώ όλα τα τεµάχια 
θα περιέχονται επίσης σε κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής,  
� ηµεροµηνία παραγωγής, (Σηµείωση: Η ηµεροµηνία παραγωγής αναγράφεται επί των 

συσκευασιών σύµφωνα µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο. Πιο συγκεκριµένα, στην ένδειξη της 
παρτίδας, η ηµεροµηνία παραγωγής αναφέρεται στα δύο τελευταία πεδία  πριν την ακριβή ώρα 
παραγωγής. Παράδειγµα : στην εγγραφή ΕΕΟΟ119/07/292/15/18:38 → η ηµεροµηνία 
παραγωγής είναι η 292η ηµέρα του έτους 2015, δηλαδή η 19.10.2015) 

� ο αριθµός των τεµαχίων ανά συσκευασία  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 

95 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 6 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

7. ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια «ΥΠΝΟΣΑΚΟΥ» για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Κάθε υπνόσακος θα παρέχεται µε συσκευασία µεταφοράς, και θα καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω 
προδιαγραφές:  
� Αδιάβροχος, µε διαστάσεις τουλάχιστον 150 x 60, βάρος,  
� εύρος θερµοκρασιών: 0c/+25c ή καλύτερος και υλικό polyester & hollowfibre ή αντίστοιχο 

II. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

III. Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

IV. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

8. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια «ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ» για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Κάθε κουβέρτα θα είναι ηµίδιπλη, και θα παρέχεται µε συσκευασία µεταφοράς  

II. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

III. Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

IV. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται και  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου  βάρους  και αντοχής για παλετοποίηση. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 

παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
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ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

9. ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 9 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σάκων µεταφοράς 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Ο σάκος να είναι κατασκευασµένος από ύφασµα. 

II. Να φέρει ιµάντα ανάρτησης και κλείσιµο µε φερµουάρ, κουµπί ή κλιπ. 

III. Ο σάκος επιτρέπεται να φέρει το λογότυπο του προµηθευτή. 

IV. Ο σάκος θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί και να διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε την 
ελληνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Κάθε σάκος θα περιέχεται σε πλαστική κλειστή συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, µε την 
επισήµανση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», µέσα σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� Η επωνυµία του προϊόντος, 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή, 
� κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που περιέχονται  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

Σηµείωση: σε περίπτωση που οι σάκοι µεταφοράς δεν παραδίδονται σε πλαστική κλειστή συσκευασία, θα 
παραλαµβάνονται εφόσον βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, δεν είναι σκισµένοι, ξηλωµένοι, δεν φέρουν 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Η 

Α/Α 9 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

σηµάδια, υγρασία κ.λ.π. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
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ΟΜΑ∆Α Θ 
 

ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV: 39230000-3 
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr. 
1.ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 1 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ  ΡΟΥΧΩΝ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σκόνης για το 
πλύσιµο ρούχων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Η σκόνη πλυσίµατος θα είναι κατάλληλη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο. 

II. Η σκόνη πλυσίµατος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και θα 
διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

III. Η σκόνη πλυσίµατος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχοµένου 16 έως 24 µεζούρες 
πλύσης. 

IV. Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

V. Να καθαρίζει αποτελεσµατικά τα ρούχα και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

VI. Να µην αφήνει υπολείµµατα του προϊόντος στα ρούχα µετά από το ξέβγαλµα. 

VII. Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη από 5% 
αντίστοιχα. 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Η σκόνη θα είναι συσκευασµένη σε σφραγισµένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η οποία δεν θα 
έχει σχισίµατα, τρύπες και διαρροή του υλικού.  

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανοµής,  
� οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, 
� τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχοµένου, 
� η δοσολογία,  
� ο  αριθµός της άδειας λειτουργίας του  κατασκευαστή  και 
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 1 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ  ΡΟΥΧΩΝ 

III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 
ΟΜΑ∆Α Θ 

 
ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV : 39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr. 
2. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια υγρού καθαριστικού 
γενικής χρήσης για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία. 

II. Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

III. Να είναι υγρό µε ευχάριστη και διακριτική οσµή. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

IV. Να µην είναι διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

V. Η δοσολογία, για γενικό καθαρισµό (συνήθη χρήση), να µην  υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού. 

VI. Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα. 

VII. Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη από 5% 
αντίστοιχα. 

VIII. Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασµένο σε πλαστικές φιάλες µε καπάκι µε 
καθαρό περιεχόµενο δύο (2) λίτρα προϊόντος. 

II. Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να µην παρουσιάζει 
διαρροές, τρύπες, σπασίµατα ή ρωγµές. 

III. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανοµής,   
� οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,   
� ο  όγκος  του  περιεχοµένου,  
� ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

IV. Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και αντοχής για 
παλετοποίηση. 
 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 
ΟΜΑ∆Α Θ 

 
ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr. 
                                         3. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 3 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια υγρού απορρυπαντικού 
πιάτων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Το   υγρό   απορρυπαντικό   πρέπει   να   παράγεται   και   αν   συσκευάζεται   σε εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,5 lt προϊόντος. 

III. Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συµπυκνωµένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη. 

IV. Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσµή. 

V. Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι µικρότερη από 5% 
αντίστοιχα. 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

              
 
                                ΤΕΒΑ / FEAD 

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                                 προς τους Απόρους 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 3 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη µε καπάκι, που θα 
κλείνει ερµητικά και δε θα έχει σχισίµατα ή τρύπες και δε θα εµφανίζει διαρροές. 

II. Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να µην παρουσιάζει 
διαρροές, τρύπες, σπασίµατα ή ρωγµές. 

III. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανοµής,   
� οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,   
� ο  όγκος  του  περιεχοµένου,  
� ο αριθµός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

IV. Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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ΟΜΑ∆Α Θ 
 

ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV: 39230000-3 
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr. 

4.Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 4. Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 

1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Οδοντόκρεµα έχει τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές µε αυτές του Τµήµατος Γ 

 
ΟΜΑ∆Α Θ 

 
ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV: 39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr. 
5.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Θ 

Α/Α 5. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 

2.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Σαµπουάν έχει τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές µε αυτές του Τµήµατος Γ 

 
 



-1-  

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
15884000-8 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

2 

ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 13 % 

15000000-8 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 13% 

3 

ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 ΕΙΔΗ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

15000000-8 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

4 ΟΜΑΔΑ Β 

ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  

& ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

15110000-2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ  ΒΟΪΟΥ - 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

5 ΟΜΑΔΑ Γ 

ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

15110000-2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

6 ΟΜΑΔΑ Δ 
ΟΜΑΔΑ Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
15300000-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

1 

33750000-2 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56 -64 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

2 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

3 ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

1 
39230000-3 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

2 
ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΔΥΣΗΣ) 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

1 
33700000-7 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
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Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 

3 ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4 ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr  ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 

5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 

6 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 -18 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

9 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30 cm 

ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1 

39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2kgr 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

3 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 

5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 

ΙΙ_1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΙΙ.1.1. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Πίνακας 1:Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Α Π.Ε. Καστοριάς 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV: 15884000 - 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 624 3,55 € 2.218,09 € 

2 

ΚΡΕΜΑΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 624 3,91 € 2.439,90 € 

3 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ (ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ) 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr 

ΤΕΜ. 624 14,61 € 9.118,06 € 

4 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ)3ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr 

ΤΕΜ. 624 12,66 € 7.902,32 € 

5 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 492 5,79 € 2.846,94 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 24.525,31 € 

ΦΠΑ 13 % 3.188,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 13% 27.713,60 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 

gr 
ΤΕΜ. 8768 0,39 € 3.447,68 € 

2 
ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 

gr 
ΤΕΜ. 6576 0,78 € 5.124,82 € 

3 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 gr ** 
ΤΕΜ. 16374 1,12 € 18.343,38 € 

4 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr *** 
ΤΕΜ. 16374 2,52 € 41.315,19 € 

5 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr **** 
ΤΕΜ. 16374 2,37 € 38.760,35 € 

6 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ "ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6" 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ***** 
ΤΕΜ. 13601 0,52 € 7.112,93 € 

7 ΡΥΖΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΤΕΜ. 6576 1,51 € 9.934,48 € 
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8 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 492 4,35 € 2.142,38 € 

9 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΦΙΑΛΗΣ 1 lt 

lt 8768 4,46 € 39.062,36 € 

10 

ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  L - 

ΜΕΓΑΛΟ: ΒΑΡΟΣ ΙΣΟ Η 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 63 gr 

ΤΕΜ. 3288 1,73 € 5.677,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 170.920,77 € 

ΦΠΑ 13 % 22.219,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13% 193.140,47 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 400 gr 

ΤΕΜ. 8768 0,77 € 6.777,98 € 

2 
ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.000 gr 
kgr 8768 0,62 € 5.410,24 € 

3 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr * 
ΤΕΜ. 12012 1,72 € 20.616,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 32.804,27 € 

ΦΠΑ 24 % 7.873,03 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24% 40.677,30 € 
 

Υποομάδα Α2 Υποομάδα Α3 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 13152 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 9864 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 3222 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 2148 

** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 16374 *Συνολικά Τεμάχια 12012 

***Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 13152   

***Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 3222   

***Συνολικά Τεμάχια 16374   

**** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 13152   

**** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 3222   

*** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 16374   

***** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 8768   

*****Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 4833   

***** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 13601   

 

Σημείωση: ορισμένα αποτελέσματα γινομένων έχουν διαφορές λόγω στρογγυλοποιήσεων. 
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Πίνακας 2: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Β Π.Ε. Καστοριάς 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  "ΚΙΛΟΤΟ", 

"ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή "ΤΡΑΝΣ"ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr * 

Kgr 4958 6,89 € 34.147,00 € 

2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ"ΣΠΑΛΑ" ή 

"ΜΠΟΥΤΙ" ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr ** 
Kgr 5458 4,62 € 25.202,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 59.349,20 € 

ΦΠΑ 13 % 7.715,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 13% 67.064,60 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

*Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 8768 

*Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 1148 

*Συνολικά Τεμάχια 9916 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 8768 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 2148 

** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 10916 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Γ Π.Ε. Καστοριάς 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΑ (1) ΚΙΛΟ (kgr)  (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.750 gr 

Kgr 23016 2,44 € 56.146,38 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 56.146,38 € 

ΦΠΑ 13 % 7.299,03 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 13% 63.445,41 € 

 

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Δ Π.Ε. Καστοριάς 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 4384 0,98 € 4.305,61 € 

2 * Σταφύλια  ΣΕ kgr 7680 1,63 € 12.522,16 € 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 

3 

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr 

kgr 3288 1,09 € 3.574,03 € 

4 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 2192 1,41 € 3.097,50 € 

5 
ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 2192 1,00 € 2.182,31 € 

6 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr 
kgr 2192 1,74 € 3.812,30 € 

7 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

kgr 4384 0,86 € 3.782,62 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 33.276,53 € 

ΦΠΑ 13 % 4.325,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13% 37.602,48 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 2192 

 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 1074 

 *Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 574 

 *Συνολικά Τεμάχια  3840 

 

Πίνακας 5: Συνολικός συγκεντρωτικός προϋπολογισμός Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β Γ & Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24% 261.531,36€ 

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 67.064,60 € 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 63.445,41 € 

4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13% 37.602,48 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 
429.643,85 €  

 

 

 
 

ΙΙ.1.2. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Α Π.Ε. Κοζάνη  

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV: 15884000 - 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 1836 3,55 € 6.526,30 € 

2 

ΚΡΕΜΑΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 1836 3,91 € 7.178,93 € 
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3 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ (ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ) 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr 

ΤΕΜ. 1836 14,61 € 26.828,14 € 

4 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ)3ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr 

ΤΕΜ. 1836 12,66 € 23.251,05 € 

5 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 1404 5,79 € 8.124,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 71.908,62 € 

ΦΠΑ 13 % 9.348,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 13% 81.256,74 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 

gr 
ΤΕΜ. 18632 0,39 € 7.326,31 € 

2 
ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 

gr 
ΤΕΜ. 13974 0,78 € 10.890,24 € 

3 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 gr ** 
ΤΕΜ. 37497 1,12 € 42.006,93 € 

4 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr *** 
ΤΕΜ. 24998 2,52 € 63.075,44 € 

5 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr **** 
ΤΕΜ. 24998 2,37 € 59.174,99 € 

6 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ "ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6" 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ***** 
ΤΕΜ. 37497 0,52 € 19.609,85 € 

7 ΡΥΖΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΤΕΜ. 13974 1,51 € 21.110,78 € 

8 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 1404 4,35 € 6.113,61 € 

9 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΦΙΑΛΗΣ 1 lt 

lt 18632 4,46 € 83.007,53 € 

10 

ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  L - 

ΜΕΓΑΛΟ: ΒΑΡΟΣ ΙΣΟ Η 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 63 gr 

ΤΕΜ. 4419 1,73 € 7.629,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 319.945,60 € 

ΦΠΑ 13 % 41.592,93 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13% 361.538,53 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 
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1 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 400 gr 

ΤΕΜ. 27948 0,77 € 21.604,83 € 

2 
ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.000 gr 
kgr 27948 0,62 € 17.245,14 € 

3 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr * 
ΤΕΜ. 37497 1,72 € 64.355,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 103.205,61 € 

ΦΠΑ 24 % 24.769,35 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24% 127.974,96 € 

 

Υποομάδα Α2 Υποομάδα Α3 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 27948 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 27948 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 9549 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 9549 

** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 37497 *Συνολικά Τεμάχια 37497 

***Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 18632   

***Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 6366   

***Συνολικά Τεμάχια 24998   

**** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 18632   

**** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 6366   

*** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 24998   

***** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 27948   

*****Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 9549   

***** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 37497   

 
Πίνακας 7: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Β Π.Ε. Κοζάνη 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  "ΚΙΛΟΤΟ", 

"ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή "ΤΡΑΝΣ"ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr * 

Kgr 7808 6,89 € 53.775,67 € 

2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ"ΣΠΑΛΑ" ή 

"ΜΠΟΥΤΙ" ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr ** 
Kgr 11438 4,62 € 52.814,73 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 106.590,40 € 

ΦΠΑ 13 % 13.856,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 13% 120.447,15 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

*Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 9316 

*Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 6300 

*Συνολικά Τεμάχια 15616 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 18632 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 4244 

** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 22876 

 
 

 

Πίνακας 8: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Γ Π.Ε. Κοζάνη 

ΟΜΑΔΑ Γ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΑ (1) ΚΙΛΟ (kgr)  (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.750 gr 

Kgr 48909 2,44 € 119.311,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 119.311,05 € 

ΦΠΑ 13 % 15.510,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 13% 134.821,49 € 

 
Πίνακας 9: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Δ Π.Ε. Κοζάνη 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 9316 0,98 € 9.149,43 € 

2 
* Σταφύλια  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 19160 1,63 € 31.240,18 € 

3 

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr 

kgr 6987 1,09 € 7.594,82 € 

4 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 4658 1,41 € 6.582,18 € 

5 
ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 4658 1,00 € 4.637,41 € 

6 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr 
kgr 4658 1,74 € 8.101,14 € 

7 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

kgr 18632 0,86 € 16.076,12 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 83.381,27 € 

ΦΠΑ 13 % 10.839,57 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13% 94.220,84 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 4658 

 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 2122 

 *Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 2800 

 *Συνολικά Τεμάχια  9580 

 
Πίνακας 10: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Π.Ε. Κοζάνης 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β & Γ και Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24% 570.770,23 € 
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2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 120.447,15 € 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 134.821,49 € 

4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13% 94.220,84 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 920.259,71 € 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β & Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24% 570.770,23 € 

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 120.447,15 € 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 134.821,49 € 

4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13% 94.220,84 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 920.259,71 € 

 

 
 

ΙΙ.1.3. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

Πίνακας 11: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Α Π.Ε. Γρεβενών  

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV: 15884000 - 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 228 3,55 € 810,46 € 

2 

ΚΡΕΜΑΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 228 3,91 € 891,50 € 

3 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ (ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ) 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr 

ΤΕΜ. 228 14,61 € 3.331,60 € 

4 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ)3ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr 

ΤΕΜ. 228 12,66 € 2.887,39 € 

5 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 192 5,79 € 1.111,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 9.031,94 € 

ΦΠΑ 13 % 1.174,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 13% 10.206,10 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 

gr 
ΤΕΜ. 3232 0,39 € 1.270,86 € 
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2 
ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 

gr 
ΤΕΜ. 2424 0,78 € 1.889,08 € 

3 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 gr ** 
ΤΕΜ. 4680 1,12 € 5.242,88 € 

4 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr *** 
ΤΕΜ. 4318 2,52 € 10.895,26 € 

5 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr **** 
ΤΕΜ. 4318 2,37 € 10.221,52 € 

6 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ "ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6" 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ***** 
ΤΕΜ. 6477 0,52 € 3.387,28 € 

7 ΡΥΖΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΤΕΜ. 3232 1,51 € 4.882,64 € 

8 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 192 4,35 € 836,05 € 

9 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΦΙΑΛΗΣ 1 lt 

lt 3232 4,46 € 14.398,90 € 

10 

ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  L - 

ΜΕΓΑΛΟ: ΒΑΡΟΣ ΙΣΟ Η 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 63 gr 

ΤΕΜ. 808 1,73 € 1.395,13 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 54.419,60 € 

ΦΠΑ 13 % 7.074,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13% 61.494,15 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 400 gr 

ΤΕΜ. 3232 0,77 € 2.498,45 € 

2 
ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.000 gr 
kgr 4848 0,62 € 2.991,43 € 

3 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 450 gr * 
ΤΕΜ. 4680 1,72 € 8.032,23 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 13.522,11 € 

ΦΠΑ 24 % 3.245,31 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24% 16.767,42 € 

 

Υποομάδα Α2 Υποομάδα Α3 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 3232 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 3232 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 1448 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 1448 

** Συνολικά Τεμάχια: 4680 *Συνολικά Τεμάχια: 4680 

***Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 3232   

***Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 1086   

***Συνολικά Τεμάχια: 4318   

**** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 3232   

**** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 1086   

*** Συνολικά Τεμάχια: 4318   

***** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 4848   

*****Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 1629   

***** Συνολικά Τεμάχια: 6477   
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Πίνακας 12: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Β Π.Ε. Γρεβενών  

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  "ΚΙΛΟΤΟ", 

"ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή "ΤΡΑΝΣ"ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr * 

Kgr 2120 6,89 € 14.600,98 € 

2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ"ΣΠΑΛΑ" ή 

"ΜΠΟΥΤΙ" ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr ** 
Kgr 2340 4,62 € 10.804,90 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 25.405,88 € 

ΦΠΑ 13 % 3.302,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 13% 28.708,64 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

*Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 3232 

*Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 1008 

*Συνολικά Τεμάχια 4240 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 3232 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 1448 

** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 4680 

 
 

Πίνακας 13: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Γ Π.Ε. Γρεβενών  

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΑ (1) ΚΙΛΟ (kgr)  (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.750 gr 

Kgr 8484 2,44 € 20.696,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 20.696,29 € 

ΦΠΑ 13 % 2.690,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 13% 23.386,81 € 

 
Πίνακας 14 Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Δ Π.Ε. Γρεβενών 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 6464 0,98 € 6.348,42 € 

2 
* Σταφύλια  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 2844 1,63 € 4.637,11 € 

3 
ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
kgr 1212 1,09 € 1.317,44 € 
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(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr 

4 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 808 1,41 € 1.141,78 € 

5 
ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 808 1,00 € 804,43 € 

6 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr 
kgr 808 1,74 € 1.405,26 € 

7 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

kgr 1616 0,86 € 1.394,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 17.048,76 € 

ΦΠΑ 13 % 2.216,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13% 19.265,10 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 808 

 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 362 

 *Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 252 

 *Συνολικά Τεμάχια  1422 

 
Πίνακας 15: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β & Γ και Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24% 88.467,66 € 

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 28.708,64 € 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 23.386,81 € 

4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13% 19.265,10 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 159.828,22 € 
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ΙΙ.1.4. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

Πίνακας 16: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Α Π.Ε. Φλώρινας 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV: 15884000 - 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 960 3,55 € 3.412,45 € 

2 

ΚΡΕΜΑΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

300 gr 

ΤΕΜ. 960 3,91 € 3.753,69 € 

3 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ (ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ) 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 gr 

ΤΕΜ. 960 14,61 € 14.027,79 € 

4 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΒΡΕΦΗ(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ)3ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 gr 

ΤΕΜ. 960 12,66 € 12.157,41 € 

5 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 8  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 756 5,79 € 4.374,56 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 37.725,90 € 

ΦΠΑ 13 % 4.904,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 13% 42.630,27 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  500 

gr 
ΤΕΜ. 5052 0,39 € 1.986,50 € 

2 
ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 

gr 
ΤΕΜ. 10104 0,78 € 7.874,26 € 

3 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 gr ** 
ΤΕΜ. 22068 1,12 € 24.722,22 € 

4 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400 gr *** 
ΤΕΜ. 14712 2,52 € 37.121,60 € 

5 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 gr **** 
ΤΕΜ. 14712 2,37 € 34.826,08 € 

6 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ "ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6" 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ***** 
ΤΕΜ. 22068 0,52 € 11.540,93 € 

7 ΡΥΖΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr ΤΕΜ. 10104 1,51 € 15.264,30 € 

8 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΩΝ 6  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 1008 4,35 € 4.389,26 € 
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9 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΦΙΑΛΗΣ 1 lt 

lt 5052 4,46 € 22.507,19 € 

10 

ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  L - 

ΜΕΓΑΛΟ: ΒΑΡΟΣ ΙΣΟ Η 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 63 gr 

ΤΕΜ. 5052 1,73 € 8.723,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 168.955,34 € 

ΦΠΑ 13 % 21.964,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13% 190.919,54 € 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 

ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΥΑΣΙΑ 400 gr 

ΤΕΜ. 10104 0,77 € 7.810,76 € 

2 
ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 

gr 
kgr 15156 0,62 € 9.351,92 € 

3 
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

450 gr * 
ΤΕΜ. 22068 1,72 € 37.875,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 55.037,72 € 

ΦΠΑ 24 % 13.209,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24% 68.246,77 € 

 
 

Υποομάδα Α2 Υποομάδα Α3 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 15156 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 15156 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 6912 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 6912 

** Συνολικά Τεμάχια: 22068 *Συνολικά Τεμάχια: 22068 

***Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 10104   

***Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 4608   

***Συνολικά Τεμάχια: 14712   

**** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 10104   

**** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 4608   

*** Συνολικά Τεμάχια: 14712   

***** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 15156   

*****Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 6912   

***** Συνολικά Τεμάχια: 22068   

 
Πίνακας 17: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Β Π.Ε. Φλώρινας 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ  "ΚΙΛΟΤΟ", 

"ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή "ΤΡΑΝΣ"ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr * 

Kgr 4923 6,89 € 33.905,95 € 

2 
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ"ΣΠΑΛΑ" ή 

"ΜΠΟΥΤΙ" ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ 500 gr ** 
Kgr 5517 4,62 € 25.474,63 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 59.380,58 € 

ΦΠΑ 13 % 7.719,48 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 13% 67.100,06 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

*Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 7578 

*Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 2268 

*Συνολικά Τεμάχια 9846 

** Για το 1ο Μέλος  Τεμ.: 7578 

** Για το 2ο Μέλος   Τεμ.: 3456 

** Συνολικά Τεμάχια  Τεμ.: 11034 

 
Πίνακας 18: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Γ Π.Ε. Φλώρινας 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ CPV 15110000-2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΑ (1) ΚΙΛΟ (kgr)  (€) 

ΔΑΠΑΝΗ  (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 

ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.750 gr 

Kgr 26523 2,44 € 64.701,53 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 64.701,53 € 

ΦΠΑ 13 % 8.411,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 13% 73.112,73 € 

 
Πίνακας 19: Προϋπολογισμός και ποσότητες τροφίμων ομάδας Δ Π.Ε. Φλώρινας 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(συσκευασία) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ (1) 
ΚΙΛΟ (kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
ΡΟΔΑΚΙΝΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 10104 0,98 € 9.923,34 € 

2 
* Σταφύλια  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 
kgr 13920 1,63 € 22.696,41 € 

3 

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr 

kgr 3789 1,09 € 4.118,62 € 

4 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 2526 1,41 € 3.569,47 € 

5 
ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 
kgr 2526 1,00 € 2.514,83 € 

6 
ΤΟΜΑΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1kgr 
kgr 2526 1,74 € 4.393,19 € 

7 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

kgr 5052 0,86 € 4.358,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 51.574,84 € 

ΦΠΑ 13 % 6.704,73 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13% 58.279,57 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 *Για το 1ο Μέλος  : Τεμ. 5052 

 *Για το 2ο Μέλος  Τεμ. 1152 

 *Για το 3ο Μέλος  Τεμ. 756 

 *Συνολικά Τεμάχια  6960 

 
 

Πίνακας 20: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β & Γ και Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24% 301.796,58 € 

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 67.100,06 € 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 73.112,73 € 

4 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13% 58.279,57 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 500.288,93 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
 

ΙΙ.2.1. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Πίνακας 21: Προϋπολογισμός και ποσότητες ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε. Καστοριάς 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 
33750000-2 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56 -64 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 312 1,85 € 576,19 € 

2 
ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 
ΤΕΜ. 572 11,08 € 6.338,13 € 
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ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

3 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 312 12,93 € 4.033,36 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.947,68 € 

ΦΠΑ 24 %: 2.627,44 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 13.575,12 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 289 11,26082051 3.254,38 € 

2 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ 

ΕΝΔΥΣΗΣ) 

ΤΕΜ. 289 15,01442735 4.339,17 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.593,55 € 

ΦΠΑ 24 %: 1.822,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 9.416,00 € 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33700000-7 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 0 1,40 € -   € 

2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ. 0 1,30 € -   € 

3 
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΤΕΜ. 0 15,14 € -   € 

4 
ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr  

ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 
ΤΕΜ. 0 0,56 € -   € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 0 3,26 € -   € 

6 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 -18 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 0 3,03 € -   € 

7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 0 9,31 € -   € 

8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΤΕΜ. 0 18,62 € -   € 

9 

ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30 

cm 

ΤΕΜ. 0 6,05 € -   € 

ΣΥΝΟΛΟ: - € 

ΦΠΑ 24 %: - € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: - € 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2kgr 

ΤΕΜ. 1096 6,46 € 7.084,23 € 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

ΤΕΜ. 6576 1,75 € 11.537,17 € 

3 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 
ΤΕΜ. 4384 1,29 € 5.667,38 € 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 2192 1,39 € 3.036,10 € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 3288 3,23 € 10.626,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 37.951,22 € 

ΦΠΑ 24 %: 9.108,29 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 47.059,51 € 

 
Πίνακας 22: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε. Καστοριάς 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΟΜΑΔΑ Ε ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 10.947,68 € 2.627,44 € 13.575,12 € 

2 ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 7.593,55 € 1.822,45 € 9.416,00 € 

3 ΟΜΑΔΑ Η ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ -   € -   € -   € 

4 ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 37.951,22 € 9.108,29 € 47.059,51 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 56.492,44 € 13.558,19 € 70.050,63 € 
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ΙΙ.2.2. Π.Ε.. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πίνακας 23: Προϋπολογισμός και ποσότητες ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε Κοζάνης 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33750000-2 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56 -64 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 918 1,85 € 1.695,34 € 

2 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 1.683 11,08 € 18.648,73 € 

3 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 918 12,93 € 11.867,37 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 32.211,44 € 

ΦΠΑ 24 %: 7.730,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 39.942,19 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 569 11,26 6.407,41 € 

2 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ 

ΕΝΔΥΣΗΣ) 

ΤΕΜ. 569 15,01 8.543,21 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 14.950,62 € 

ΦΠΑ 24 %: 3.588,15 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 18.538,76 € 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33700000-7 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 24 1,40 € 33,51 € 

2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ. 16 1,30 € 20,85 € 

3 
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΤΕΜ. 4 15,14 € 60,55 € 

4 
ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr  

ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 
ΤΕΜ. 48 0,56 € 26,81 € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 64 3,26 € 208,52 € 

6 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 -18 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 32 3,03 € 96,81 € 
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7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 4 9,31 € 37,24 € 

8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΤΕΜ. 8 18,62 € 148,94 € 

9 

ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30 

cm 

ΤΕΜ. 8 6,05 € 48,41 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 681,64 € 

ΦΠΑ 24 %: 163,59 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 845,23 € 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2kgr 

ΤΕΜ. 2329 6,46 € 15.053,98 € 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

ΤΕΜ. 13974 1,75 € 24.516,49 € 

3 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 
ΤΕΜ. 9316 1,29 € 12.043,19 € 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 4658 1,39 € 6.451,71 € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 4658 3,23 € 15.053,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 73.119,35 € 

ΦΠΑ 24 %: 17.548,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 90.667,99 € 

 
 

Πίνακας 24: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε. Κοζάνης 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΟΜΑΔΑ Ε ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  32.211,44 € 7.730,75 € 39.942,19 € 

2 ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 14.950,62 € 3.588,15 € 18.538,76 € 

3 ΟΜΑΔΑ Η ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 681,64 € 163,59 € 845,23 € 

4 ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 73.119,35 € 17.548,64 € 90.667,99 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 120.963,04 € 29.031,13 € 149.994,17 € 
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ΙΙ.2.3. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Πίνακας 25: Προϋπολογισμός και ποσότητες ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε Γρεβενών 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33750000-2 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56 -64 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 171 1,85 € 315,80 € 

2 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 104 11,08 € 1.157,93 € 

3 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 57 12,93 € 736,86 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.210,59 € 

ΦΠΑ 24 %: 530,54 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 2.741,13 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 92 11,26082051 1.036,00 € 

2 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ 

ΕΝΔΥΣΗΣ) 

ΤΕΜ. 92 15,01442735 1.381,33 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.417,32 € 

ΦΠΑ 24 %: 580,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 2.997,48 € 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33700000-7 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 0 1,40 € -   € 

2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ. 0 1,30 € -   € 

3 
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΤΕΜ. 0 15,14 € -   € 

4 
ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr  

ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 
ΤΕΜ. 0 0,56 € -   € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 0 3,26 € -   € 

6 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 -18 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 0 3,03 € -   € 
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7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 0 9,31 € -   € 

8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΤΕΜ. 0 18,62 € -   € 

9 

ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30 

cm 

ΤΕΜ. 0 6,05 € -   € 

ΣΥΝΟΛΟ: - € 

ΦΠΑ 24 %: - € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: - € 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2kgr 

ΤΕΜ. 808 6,46 € 5.222,68 € 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

ΤΕΜ. 2424 1,75 € 4.252,75 € 

3 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 
ΤΕΜ. 1616 1,29 € 2.089,07 € 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 1616 1,39 € 2.238,29 € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 808 3,23 € 2.611,34 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 16.414,13 € 

ΦΠΑ 24 %: 3.939,39 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 20.353,52 € 

 
Πίνακας 26: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε. Γρεβενών 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 ΟΜΑΔΑ Ε ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  2.210,59 € 530,54 € 2.741,13 € 

2 ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 2.417,32 € 580,16 € 2.997,48 € 

3 ΟΜΑΔΑ Η ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ -   € -   € -   € 

4 ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16.414,13 € 3.939,39 € 20.353,52 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 21.042,04 € 5.050,09 € 26.092,13 € 
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ΙΙ.2.4. Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Πίνακας 27: Προϋπολογισμός και ποσότητες ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε Φλώρινας 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33750000-2 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56 -64 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 720 1,85 € 1.329,68 € 

2 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 720 11,08 € 7.978,07 € 

3 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 480 12,93 € 6.205,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 15.512,91 € 

ΦΠΑ 24 %: 3.723,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 19.236,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 391 11,26082051 4.402,98 € 

2 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ 

ΕΝΔΥΣΗΣ) 

ΤΕΜ. 391 15,01442735 5.870,64 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.273,62 € 

ΦΠΑ 24 %: 2.465,67 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 12.739,29 € 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

33700000-7 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 28 1,40 € 39,10 € 

2 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ. 28 1,30 € 36,49 € 

3 
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ 

ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΤΕΜ. 7 15,14 € 105,96 € 

4 
ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr   -100 gr  

ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 
ΤΕΜ. 112 0,56 € 62,56 € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 112 3,26 € 364,91 € 

6 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16 -18 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 63 3,03 € 190,60 € 
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7 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 7 9,31 € 65,16 € 

8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΤΕΜ. 14 18,62 € 260,65 € 

9 

ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70x30x30 

cm 

ΤΕΜ. 14 6,05 € 84,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.210,14 € 

ΦΠΑ 24 %: 290,43 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 1.500,57 € 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2 3 4 5 6 (7) = (5) x (6) 

1 

39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2kgr 

ΤΕΜ. 1263 6,46 € 8.163,67 € 

2 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

ΤΕΜ. 5052 1,75 € 8.863,41 € 

3 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 
ΤΕΜ. 5052 1,29 € 6.530,93 € 

4 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΤΕΜ. 5052 1,39 € 6.997,43 € 

5 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ml 
ΤΕΜ. 2526 3,23 € 8.163,67 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 38.719,11 € 

ΦΠΑ 24 %: 9.292,59 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ με ΦΠΑ 24%: 48.011,69 € 

 
 

 

Πίνακας 28: Συγκεντρωτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής Π.Ε. Φλώρινας 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ
ΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΟΜΑΔΑ Ε ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  15.512,91 € 3.723,10 € 19.236,00 € 

2 ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 10.273,62 € 2.465,67 € 12.739,29 € 

3 ΟΜΑΔΑ Η ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 1.210,14 € 290,43 € 1.500,57 € 

4 ΟΜΑΔΑ Θ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 38.719,11 € 9.292,59 € 48.011,69 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 65.715,77 € 15.771,78 € 81.487,56 € 

 

ΧΡΟΝΟΣ  & ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

1. Τα είδη θα παραδίδονται ανά Οµάδα συσκευασµένα µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προµηθευτή σε 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και ώρες είτε στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής (ανά Περιφερειακή Ενότητα), 
είτε στις Κοινωνικές ∆οµές των Φορέων-Εταίρων των αντίστοιχων Κοινωνικών Συµπράξεων της Π∆Μ. 
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Η πρώτη παράδοση θα αρχίσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και θα 
ολοκληρωθεί ως προς το σύνολο των τόπων παράδοσης εντός δέκα (10) ηµερών από την έναρξή της. Η 
τελευταία παράδοση θα έχει ολοκληρωθεί  τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την ληξη της Σύµβασης. 

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

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

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

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

5. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός των κατά τόπους αποθηκών (θα υπάρχουν αποθήκες σε κάθε Π.Ε. για 
τη διευκόλυνση της παραλαβής των ειδών από τους δικαιούχους) ή άλλων σηµειών αποθήκευσης / διανοµής, 
ανάλογα µε τον προγραµµατισµό των Παραδόσεων. 

6. Η διανοµή βρεφικών τροφών και βρεφικών ειδών ΒΥΣ θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις κατωτέρω 
κατευθυντήριες οδηγίες : 

Τα εξαρτώµενα µέλη που έχουν γεννηθεί το έτος 2013 δεν λογίζονται ως βρέφη. Εποµένως, δεν τους 
διανέµονται βρεφικά είδη ΒΥΣ και βρεφικές τροφές, αλλά τρόφιµα και βασική υλική συνδροµή. Ακολουθείται η 
µεθοδολογία διανοµής που αφορά σε εξαρτώµενα µέλη µη βρέφη. 

Στα εξαρτώµενα µέλη που έχουν γεννηθεί το έτος 2014 δεν διανέµονται βρεφικές τροφές. Από τα βρεφικά είδη 
ΒΥΣ διανέµονται µόνο πάνες µεγάλου µεγέθους και µωροµάντηλα. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η µεθοδολογία 
διανοµής τροφίµων και ΒΥΣ που αφορά σε εξαρτώµενα µέλη µη βρέφη. 

Στα εξαρτώµενα µέλη που έχουν γεννηθεί το έτος 2015 δεν διανέµονται βρεφικές τροφές. Από τα βρεφικά είδη 
διανέµονται µόνο πάνες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους και µωροµάντηλα. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η 
µεθοδολογία διανοµής τροφίµων και ΒΥΣ που αφορά σε εξαρτώµενα µέλη µη βρέφη. 

Τα είδη  βρεφικών τροφών και βρεφικών ειδών ΒΥΣ που δεν θα διανεµηθούν θα αποθηκευτούν από τις 
Κοινωνικές Συµπράξεις, προκειµένου να διανεµηθούν στο µέλλον (και εντός του χρόνου υλοποίησης της Πράξης 
των Αποκεντρωµένων Προµηθειών) σε νέο πλήθος ωφελουµένων, όπως αυτό θα έχει προσδιοριστεί το χρόνο 
διανοµής των ειδών, όπου θα περιλαµβάνονται και βρέφη. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1    Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"  

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και  

(γ) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Ως «(υπο)φάκελος» νοείται κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα, δύναται να χαρακτηριστούν από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος, πληροφορίες της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

1. Εφόσον ένας Οικονοµικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εµπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν 
χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την Οικονοµική Προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιµοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων Οικονοµικών Φορέων ασκείται, σύµφωνα 
µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα 
τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
1.2.1        ∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Λόγοι Αποκλεισµού 
 
∆ιευκρίνιση: Όσον αφορά στο σύνολο των απαιτουµένων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε την 
επικύρωση των αντιγράφων αυτών και στις υπεύθυνες δηλώσεις και αναφορικά µε τον χρόνο υποβολής και 
θεώρησης τους, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο Ν. 4412/2016, όπως εξειδικεύονται στη συνέχεια.  
 
Για το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα γίνει µέσω του ΕΕΕΣ, οι υποψήφιοι θα λάβουν υπόψη τα 
άρθρα 73, 79 και 80 του Ν. 4412/2016. 

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

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

(µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α ). 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

.pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην αρµόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισµού σε έντυπη 
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µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Η εγγύηση 

συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα ηµέρες (30) µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ, Άρθρο 79, παραγρ. 1 του Ν. 4412)  

3. Τα δικαιολογητικά / στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου της 
∆ιακήρυξης 

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

και τα Παραρτήµατα της Προκήρυξης για την υλοποίηση της ανάθεσης της εν λόγω Προµήθειας 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά που έχουν 
προσκοµισθεί είναι αληθή 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι ΟΜΑ∆ΕΣ / ΥΠΟΟΜΑ∆ΕΣ  για την 
οποία ή για τις οποίες καταθέτει  προσφορά. 

 

1.2.1.2. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου  νοµικού προσώπου, όπως:      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1.4    Λοιπά ∆ικαιολογητικά. 

• ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης Μετοχών 

Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες που αυτό απαιτείται) αναγκαία 
προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του 
Ν.3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση µαζί µε την προσφορά 
των εξής δικαιολογητικών:  

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της 
είναι ονοµαστικές και  

β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Π.∆. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 109 του Ν. 2533/97).  

Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο 
µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο 
σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα 
δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο 
διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες 
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συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 
1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 
παρ. 1 του Ν. 3414/2005). 

 Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων (πέραν 
των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη.  

Για τις αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3114/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, 
ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες , ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές 
ανώνυµες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για 
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
τους µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το 
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.  

Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή Εταιρεία υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη 
κατάσταση µετόχων, να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι 
αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για 
τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά 
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας 
να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της διαφορετικά ή µη υποβολή της σχετικής 
κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.» Η υποχρέωση περαιτέρω 
ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών - 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προσφέροντα από το διαγωνισµό. 

 
• Επιπλέον ∆ικαιολογητικά των ανωτέρω Παραγράφων. 

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

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

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

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

• Γενικά για τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

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

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

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

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

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

1.2.1.5 Λόγοι Αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων 
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 
1. Όταν υπάρχει σε 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/∆ΕΥ 
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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου Πρβλ 
παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 
όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 



-
31

 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους. 
 
3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) εάν 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. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας60, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 
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 του οικονοµικού φορέα 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 έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν 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 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για 
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 
δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. 
 
4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
5. Ο Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1  και 2  µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφασης. 
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη 
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης. 
1.2.1.6 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

1.2.2        Τεχνική Προσφορά 
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Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται, επί ποινή αποκλεισµού, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο φύλλο συµµόρφωσης 

του παραρτήµατος , το οποίο και αποτελλει αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης, για κάθε οµάδα ή 

υποοµάδα, για  την/τις οποία/ες ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει προσφορά (εάν ο υποψήφιος θέλει να 

υποβάλει προσφορά για µία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες αρκεί η συµπλήρωση ενός φύλλου 

συµµόρφωσης της αντίστοιχης οµάδας ή υποοµάδας που αποτελλει αντικέιµενο του ενδιαφεροντός του). Το ή τα 

συµπληρωµένα φύλλα συµµόρφωσης θα υποβάλλονται σε µορφή pdf και ηλεκτρονικά υπογεγραµµένα (ψηφιακή 

υπογραφή) µαζί µε την προσφορά του υποψηφίου στην εφαρµογή του ΕΣΗ∆ΗΣ στο αντίστοιχο πεδίο αφού 

πρώτα απαντήσουν ΝΑΙ στην απαίτηση του συστήµατος.    

Το φύλλο συµµόρφωσης θα είναι αναρτηµένο σε επεξεργάσιµη µορφή στον χώρο του διαγωνισµού στην 

εφαρµογή του ΕΣΗ∆ΗΣ για την διευκόλυνση των υποψηφίων 

Επίσης οι υποψήφιοι θα συµπληρώσουν την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 
που αφορά την Τεχνική Προσφορά απαντώντας ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα πεδία. Στην συνέχεια, το 

σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 

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

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Πέρα από την υποβολή  του αρχείου της τεχνικής προσφοράς της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του συστήµατος 

που παράγει το σύστηµα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί και τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένη 

σύµφωνα µε τη παρακάτω παράγραφο που περιλαµβάνει  αναλυτικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. 

Η τεχνική προσφορά  συνίσταται σε µια ψηφιακά υπογεγραµµένης υπεύθυνης δήλωσης του νοµίµου εκπροσώπου 

της προσφέρουσας που θα αναφέρει : 

1.  ότι αποδέχεται τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούµενων αγαθών όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα  
Ι της παρούσας και ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού, θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

2.  Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 
επιχειρηµατική µονάδα  στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. 

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

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

 

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

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

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

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

Οµάδας, µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΑΡΘΡΟ1΄. 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα 

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2.2.3     Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 
  
Τιµή µονάδος  σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για 
παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το στο ΑΡΘΡΟ1΄. 
  
Το ποσοστό ΦΠΑ υπολογίζεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ωε µεσοσταθµικό άθροισµα των διαφορετικών 
ΟΜΑ∆ΩΝ αγαθών και ειδών που πιθανά υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ. Οποιαδήποτε λάθος 
υπολογισµού του ΦΠΑ επιβαρύνει τον υποψήφιο, δεδοµένου ότι θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών η τελική τιµή προσφοράς, προ ΦΠΑ. 
 
Ως κριτήριο κατακύρωσης η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής  µετά από 
Αξιολόγηση προσφορών. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προσδιορίζονται στην παραγρ. 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016 υπόκεινται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 2 και η επί αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 
 
1.2.2.4. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Γίνονται δεκτές προσφορές για µία ή περισσότερες ή 
όλες τις οµάδες - υποοµάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 -ΠΙΝΑΚΑΣ 1 καθώς και 
για µια ή περισσότερες Κοινωνικές Σύµπραξεις (Περιφερειακές Ενότητες). Η κατακύρωση του 
διαγωνισµού γίνεται για κάθε οµάδα ή υποοµάδα χωριστά καθώς και για κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
Προσφορά για τµήµα των ποσοτήτων των ειδών εκάστης υπο-οµάδας όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο Άρθρο 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ 1, της παρούσας απορρίπτεται. 
 
1.2.2.5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α για 
την κάθε Υπο-οµάδα.  
 
Επισηµαίνεται ότι η τόσο η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς, όσο και η 
προσφορά κάθε Υπο-οµάδας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
 
1.2.2.6.  Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 
απαιτήσει από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Ακολουθείται η περιγραφόµενη διαδικασία του άρθρου 88 του 
Ν.4412/2016. 
 
1.2.2.7.  Στην περίπτωση ισότιµων ή/και ισοδύναµων προσφορών, εφαρµόζεται το άρθρο 90 του Ν. 4412/2016. 
 
1.2.2.8.  Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016 και 
ειδικότερα:  

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

β) προσφορά η περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 

διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102. 

γ) προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 

102. 

δ) προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης. 
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ε) προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 

4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της ∆ιακήρυξη ή, 

εφόσον στα έγγραφα της ∆ιακήρυξης προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους. 

 
1.2.3. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 
 
Στην  προσφορά θα  πρέπει  να  επιλέγεται µε σαφήνεια ένας από τους παρακάτω  τρόπους πληρωµής:  
 
α)   Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή κάθε είδους της συγκεκριµένης Οµάδας / Υποοµάδας στις 
οποίες ο Ανάδοχος συνάπτει Σύµβαση. 
 
β)  Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ι-
σόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε µε πληρω-
µή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού 
ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών. 
γ)  Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται 
από την Σύµβαση. 
δ)   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (και µπορούν να µεταβάλλονται, µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις), είναι κατ' ελάχιστον τα εξής: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή οε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, απο-
δεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208. 

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

 
Η πληρωµή της αξίας του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µέσω των 

Οικονοµικών της Υπηρεσιών. 

Οι συµβατικές πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται µε βάση παραστατικά που θα αντιστοιχούν 
διακριτά στην κάθε Πράξη της Οµάδας / Υποοµάδας (κωδ. MIS). 
 
1.2.2.8  Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν, ή δεν 
εκµεταλλεύονται οι ίδιοι, ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας. 
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της 
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος . 
 
Επισηµαίνεται ότι: 

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

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι «εκατόν ογδόντα  (180) ηµερολογιακές ηµέρες» προσµετρούµενες 
από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισµό. Η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, 
για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180)  ηµερών, κατά ανώτατο όριο. 

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

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

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

των προσφορών τους , δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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-  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινήσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

-    Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
2.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 01/08/2017 και ώρα 10:30 π.µ. µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 
στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής  εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.   
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των  
λοιπών στοιχείων αυτών.  
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

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

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

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

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

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

 

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

α). Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτικότερα είναι:  

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπιει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, 
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από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα ακόλουθα αδικήµατα:  

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

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 
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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

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

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

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

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

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

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτούνται: 

-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

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

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

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

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

1. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

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

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται 
η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση µιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και 
τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 
4412/2016  η διαδικασία µαταιώνεται. 

5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
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αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης.   

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

 
5.     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ » 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Ή αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 

6.     ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ιακήρυξης προβλέπεται η έννοµη προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
του Ν. 4412/2016 (άρθρα 345-374), όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα.  
 
 
7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
7.1      Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωµα  κατακύρωσης  µεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα 
µέχρι  ποσοστού  15%  και  µικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 50%. 
7.2     Για κατακύρωση  µέρους   της   ποσότητας  κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. 
8.3     Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσης ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος παράδοσης µετά 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
8.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 
8.1.1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα Κράτη - Μέλη της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον ν.2513/1997 
(Α΄ 139) και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
– Τ.ΣΜ.Ε.∆.Ε., ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντιστοίχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική διάλεκτο, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
8.1.2  Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από Εγγύηση Συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσόν  σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ, ή της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για την 
ποσότητα της οµάδας υποοµάδας που υποβάλει προσφορά 
 
 
8.1.3   Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 
παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που απαιτεί η ∆/ξη. 
 
Με ευθύνη του Υποψηφίου, η Εγγυητική Επιστολή µπορεί να είναι εινιαία για το σύνολο των Οµάδων / 
Υποοµάδων στις οποίες υποβάλλει προσφορά. 
 
8.1.4    Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 
Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  
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-  Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφήν Σύµβασης 
και της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι 
επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
8.1.5     Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 
8.1.6    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
8.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 
∆ιακήρυξη. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις σωρευτικές 
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
Αν το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
προµήθειας του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 
 
8.3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του Π.∆. 28/2015 (Α΄34). 
 

9. ΣΥΜΒΑΣΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση, 
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  
 
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη 
λήξη του φυσικού αντικειµένου της Πράξης, δηλαδή το αργότερο µέχρι 31.12.2017. Σε περίπτωση 
παράτασης φυσικού αντικειµένου, η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται έως τη λήξη της παράτασης.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το ΑΡΘΡΟ 5΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών 
της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου και πρέπει να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή  

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προαναφερόµενα είδη του ΑΡΘΡΟ 1  θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται σε 
αυτό και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆/ξης. 

Απαιτείται η  συνυποβολή  πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραµµένου.  

Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται µε 
όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προµήθεια είδους ,όπως αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς 
στο ΑΡΘΡΟ 1 και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι 
απαράβατοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 

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

2. Η κατανοµή των ποσοτήτων µεταξύ των σηµείων (τόπων) παράδοσης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν αιτήµατος του Φορέα-Εταίρου της Σύµπραξης, που θα ανακοινωθεί 
στον Ανάδοχο κατά την πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης.  

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

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

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

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

• Η ειδοποίηση αποδεικνύεται µε αντίγραφο του αποστέλλοντος µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή 
οποιασδήποτε  άλλης µορφής απόδειξης.  

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

• Το τελικό πρόγραµµα διανοµών θα οριστικοποιηθεί κατά την υπογραφή της Σύµβασης και θα αποτελέσει 
Παράρτηµα αυτής. Στη Σύµβαση δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού 
αντικειµένου νωρίτερα από την 31-12-2017. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 

 

 

 

07/2017 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )        Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
                    ΕΥΡΩ. ……………….. 
Προς:    Την Αναθέτουσα Αρχή  

Πλήρης ∆ιεύθυνση  

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

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

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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

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

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

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

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

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

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

  Πλήρης ∆ιεύθυνση  

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

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της 
εταιρείας ………………………………………..∆/νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν 
των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια 
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 
5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

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

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

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

-   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

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

  Πλήρης ∆ιεύθυνση  

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

 

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

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

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

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

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

07/2017 
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1Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ CPV:15884000-8 

 
1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Κρέµα δηµητριακών 6 γευµάτων σε συσκευασία 300gr 

 

• 
Η κρέµα δηµητριακών αποτελεί προϊόν που 
υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των 
«µεταποιηµένων τροφών µε βάση τα 
δηµητριακά». 

ΝΑΙ   

• 

Οι «µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα 
δηµητριακά» ορίζονται τρόφιµα που 
προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές 
απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο 
του απογαλακτισµού τους και για υγιή παιδιά 
µικρής ηλικίας ως συµπλήρωµα του 
διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή 
προσαρµογή τους στη συνήθη διατροφή, µε 
βάση τον Καν.609/2013. 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα δηµητριακών υπάγεται στην 
κατηγορία «δηµητριακά στα οποία   έχει 
προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα 
οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να 
ανασυσταθούν µε την προσθήκη νερού ή 
άλλου υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», 
βάσει του ανωτέρω Κανονισµού. 

ΝΑΙ   

 Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω 
των 12 µηνών. 

ΝΑΙ   

• Ως «µικρό παιδί» ορίζεται το παιδί µεταξύ ενός 
και τριών ετών. 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

• 

Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να 
έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί 
υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004) και 
λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που  
αναφέρονται στον  Καν. 609/2013, όπως 
έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να 
έχει λάβει αριθµό  γνωστοποίησης βάσει της 
Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΟΦ). 

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να έχει 
να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας 
για Listeria  monocytogenes και Enterobacter  

ΝΑΙ   
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sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 
περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα. 
 
 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

 

• 
Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών», πρέπει να 
φέρουν «ηµεροµηνία  ανάλωσης έως» 
τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

ΝΑΙ   

• Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» θα πρέπει να 
διατίθενται σε συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 

ΝΑΙ   

• Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» πρέπει να 
είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» δεν πρέπει 
να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µικροοργανισµών. 

ΝΑΙ   

• 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των 
παρασκευασµάτων πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς 
να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα 
παρασκευάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα 
από  γεύση ή  οσµή  ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

ΝΑΙ   

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

• 

Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε 
να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές  
απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα  
πρόσωπα  για  τα  οποία προορίζεται σύµφωνα 
µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 
δεδοµένα. 

ΝΑΙ   

• 
∆εν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε 
ποσότητα τέτοια που να θέτει  σε κίνδυνο την 
υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

ΝΑΙ   

• 

Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
υπολειµµατικότητας σε χρήση φυτοφαρµάκων 
σε προϊόντα που προορίζονται για την 
παραγωγή των παρασκευασµάτων ( Καν. 
609/2013 ). 

ΝΑΙ   

• 

Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και  
αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) 
καθώς και επιµολυντών (βαρέα µµέταλλα, 
διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-
Καν. 1881/2006). 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΕΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

• 

Το προϊόν «κρέµα δηµητριακών» θα διατίθεται 
σε κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, 
που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή µε 
τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 
1935/2004 και τους Περί Υλικών και 
Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα και 
καθαρού βάρους 300 gr ±30%. 

ΝΑΙ   

• Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  κλειστή, 
σφραγισµένη  και  ακέραια  (χωρίς φθορές και 

ΝΑΙ   
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παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει 
διαρροές  και να είναι εφοδιασµένη µε 
σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά 
την πρώτη χρήση του. 

• 

Οι συσκευασίες του προϊόντος «κρέµα 
δηµητριακών» θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής 
για παλετοποίηση. 
 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 
στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
 
� Ονοµασία  τροφίµου 
� Κατάλογος συστατικών 
� Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που 

προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 
βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 

� Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και 
διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας 
προϊόντος. 

� Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
� Ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας και η τελική 
ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση 
«Ανάλωση έως (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος). 

� Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
� Το καθαρό βάρος. 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από  την 

οποία χρησιµοποιείται το  προϊόν.  Η 
ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω 
των 4 µηνών. 

� Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, 
παρουσία γλουτένης όταν η 
αναφερόµενη ηλικία κατανάλωσης είναι 
κάτω των 6 µηνών. 

� Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, 
µε βάση τις απαιτήσεις της 
Υ1/Γ.Π.47815. 

� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που 
η  ηµεροµηνία  ελάχιστης  
διατηρησιµότητας  συµπεριλαµβάνει  
ένδειξη  σαφή  και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις 
αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

 

ΝΑΙ   

• 

Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει 
πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση  
των  τροφίµων  αυτών,  να µην  είναι  
παραπλανητική  και  να  µην  αποδίδει  σε αυτά 
τα προϊόντα ιδιότητες µέσου πρόληψης 
θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από 

ΝΑΙ   
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αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 
 

• 

Η επισήµανση, παρουσίαση να µην 
αποθαρρύνουν το θηλασµό και να µη 
περιλαµβάνουν  εικόνες βρεφών ή άλλες 
εικόνες ή κείµενα που να  εξιδανικεύει τη 
χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την   
επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται 
γραφικές αναπαραστάσεις για  εύκολη 
αναγνώριση  των παρασκευασµάτων αυτών και 
για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής. 
 

ΝΑΙ   

• 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων 
(β’  συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε 
τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 
Το είδος του τροφίµου: «Κρέµα 
∆ηµητριακών» 

Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)’’. 
Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 
παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Ο αριθµός της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

• ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• 
Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε 

καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και 

κατά τη µεταφορά 

ΝΑΙ   

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

2. ΚΡΕΜΑ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Κρέµα ριζάλευρου 6 γευµάτων σε συσκευασία 300gr 
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• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
Κρέµας Ρυζάλευρου, που προορίζεται να 
καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος   
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Το «ρυζάλευρο» ή «άνθος ορύζης» αποτελεί 
προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία 
των «µµεταποιηµένων τροφών µε βάση τα 
δηµητριακά». 
 

ΝΑΙ   

• 

Οι «µεταποιηµένες τροφές µε βάση τα 
δηµητριακά» ορίζονται τρόφιµα που 
προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές 
απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο 
του  απογαλακτισµού  τους  και  για  υγιή  
παιδιά  µικρής ηλικίας  ως  συµπλήρωµα  του 
διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή 
προσαρµογή τους στη συνήθη διατροφή, µε 
βάση τον Καν.609/2013. 
 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου υπάγεται στην κατηγορία 
«δηµητριακά στα οποία   έχει προστεθεί τροφή 
πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν 
ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν µε την 
προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν 
περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω 
Κανονισµού. 
 

ΝΑΙ   

• 
Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω 
των 12 µηνών. 
 

ΝΑΙ   

• Ως «µικρό παιδί» ορίζεται το παιδί µεταξύ ενός 
και τριών ετών. 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ 

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να έχει παραχθεί 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής 
τροφίµων (Καν. 852/2004) και λαµβάνοντας 
υπόψη τις  προδιαγραφές που αναφέρονται 
στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά 
περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να έχει  λάβει  
αριθµό  γνωστοποίησης  βάσει  της  
Υ1/Γ.Π.47813  από  τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΟΦ). 
 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να τηρεί τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για 
Listeria  monocytogenes και Enterobacter  
sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 
περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα. 

ΝΑΙ   

 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ 

• 
Η κρέµα ρυζάλευρου, πρέπει να φέρει 
«ηµεροµηνία ανάλωσης έως»  τουλάχιστον  12 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 
 

ΝΑΙ   

• 
Η κρέµα ρυζάλευρου θα πρέπει να διατίθενται 
σε συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 
 

ΝΑΙ   
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• 
Η κρέµα ρυζάλευρου θα πρέπει να διατίθενται 
σε συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 
 

ΝΑΙ   

• 
Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 
 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου δεν πρέπει να 
παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µικροοργανισµών. 
 

ΝΑΙ   

• 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των της κρέµας 
ρυζάλευρου πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα 
παρασκευάσµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα 
από  γεύση ή  οσµή  ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 
 

ΝΑΙ   

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ 

• 

Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε 
να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές  
απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα 
πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύµφωνα 
µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 
δεδοµένα. 
 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου δεν πρέπει να περιέχει 
καµία ουσία σε ποσότητα  τέτοια που να θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα 
οποία προορίζεται. 
 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της   
Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
υπολειµµατικότητας σε χρήση φυτοφαρµάκων 
σε προϊόντα που προορίζονται για την 
παραγωγή των παρασκευασµάτων ( Καν. 
609/2013 ). 
 

ΝΑΙ   

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της   
Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί καταλοίπων 
κτηνιατρικών φαρµάκων και  αντιµικροβιακών 
παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και 
επιµολυντών (βαρέα µµέταλλα, διοξίνες και 
παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 
1881/2006). 

 

ΝΑΙ   

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΡΕΜΑΣ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ 

• 

Η κρέµα ρυζάλευρου θα διατίθεται σε 
κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, που 
πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή µε 
τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 
1935/2004 και τους Περί Υλικών και 
Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα και 
καθαρού βάρους 300 gr ±30%. 
 
 

ΝΑΙ   

• 
Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  κλειστή, 
σφραγισµένη  και  ακέραια  (χωρίς φθορές και 
παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει 
διαρροές  και να είναι εφοδιασµένη µε 

ΝΑΙ   
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σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά 
την πρώτη χρήση του 
 

• 

Οι   συσκευασίες του προϊόντος «κρέµα 
ρυζάλευρου» θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής 
για παλετοποίηση. 
 
 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 
στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Ονοµασία τροφίµου 
� Κατάλογος συστατικών 
� Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που 

προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 
βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 

� Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και 
διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας 
προϊόντος. 

� Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
� Ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας και η τελική 
ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση 
«Ανάλωση έως (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος). 

� Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
� Το καθαρό βάρος. 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την 

οποία χρησιµοποιείται το  προϊόν.  Η 
ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω 
των 4 µηνών. 

� Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, 
παρουσία γλουτένης όταν η 
αναφερόµενη ηλικία κατανάλωσης είναι 
κάτω των 6 µηνών. 

� Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, 
µε βάση τις απαιτήσεις της 
Υ1/Γ.Π.47815. 

� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που 
η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας  συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις 
αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

 

ΝΑΙ   

• 

Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει 
πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση των 
τροφίµων αυτών, να µην είναι παραπλανητική 
και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα 
ιδιότητες µέσου πρόληψης θεραπευτικής 
αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να 
υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 
 

ΝΑΙ   
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• 

Η επισήµανση, παρουσίαση να µην 
αποθαρρύνουν το θηλασµό και να µη 
περιλαµβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες 
εικόνες ή κείµενα που να εξιδανικεύει τη 
χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την 
επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται 
γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη 
αναγνώριση των παρασκευασµάτων αυτών και 
για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής. 
 

ΝΑΙ   

• 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων 
(β’ συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

� Το είδος του τροφίµου: «Κρέµα 
Ρυζάλευρου» 

� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 

παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ 

• 
Οι συσκευασίες µε το ρυζάλευρο θα πρέπει να 
διατηρούνται σε  καθαρό,  δροσερό  και  
σκιερό περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

• Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται 
και κατά τη µεταφορά 

ΝΑΙ   

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

3- 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) 
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• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
παρασκευασµάτων για βρέφη και 
παρασκευασµάτων δεύτερης και τρίτης 
βρεφικής ηλικίας που προορίζεται να 
καταναλωθεί από βρέφη, για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 

ΝΑΙ   

• 

«Παρασκευάσµατα για βρέφη» µε βάση τον 
Καν. 609/2013, ορίζονται τα τρόφιµα που 
προορίζονται για κατανάλωση από βρέφη κατά 
τους πρώτους µήνες της ζωής τους και 
ικανοποιούν πλήρως τις διατροφικές 
απαιτήσεις των βρεφών έως την εισαγωγή 
κατάλληλων συµπληρωµατικών τροφών. 
 

ΝΑΙ   

• 

«Παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας» µε βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται 
αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από 
βρέφη, όταν εισάγονται στο διαιτολόγιό τους 
κατάλληλες συµπληρωµατικές τροφές και 
αποτελούν το κύριο υγρό στοιχείο ενός 
προοδευτικά διαφοροποιηµένου διαιτολογίου 
των βρεφών αυτών». 
 

ΝΑΙ   

• Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω 
των 12 µηνών. 

ΝΑΙ   

 Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

• 

Να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004) και 
λαµβάνοντας υπόψη τις  προδιαγραφές που 
αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν 
κατά περίπτωση  έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
 

ΝΑΙ   

• 
Να έχουν λάβει αριθµό γνωστοποίησης  βάσει 
της Υ1/Γ.Π.47813  από  τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων (ΕΟΦ). 

ΝΑΙ   

• 

Να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ασφάλειας για Listeria monocytogenes και 
Enterobactersakazakii, όπως ορίζεται στον 
Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών 
κριτηρίων σε τρόφιµα. 
 

ΝΑΙ   

 
Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

 

• 

Το παρασκευάσµατα για βρέφη και 
παρασκευάσµατα δεύτερης  βρεφικής ηλικίας, 
πρέπει να φέρουν «ηµεροµηνία  ανάλωσης 
έως» τουλάχιστον 12 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 
 

ΝΑΙ   

• 
Τα παρασκευάσµατα θα πρέπει να διατίθενται 
σε συσκευασίες των 800 gr. 
 

ΝΑΙ   

• Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

ΝΑΙ   
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• 

Τα παρασκευάσµατα δεν πρέπει να 
παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µικροοργανισµών. 
 

ΝΑΙ   

• 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των 
παρασκευασµάτων πρέπει να είναι άψογοι, 
χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 
επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων 
υλών. Τα παρασκευάσµατα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένα από γεύση ή οσµή ξένες προς το 
προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή 
υπόξινη). 
 

ΝΑΙ   

 Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµου 

• 

Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε 
να ενδείκνυται, να ικανοποιεί τις διατροφικές 
απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα 
πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύµφωνα 
µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 
δεδοµένα. 

ΝΑΙ   

• 
Τα παρασκευάσµατα δεν πρέπει να περιέχουν 
καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα 
οποία προορίζεται. 

ΝΑΙ   

• 
Για να καταστούν τα παρασκευάσµατα έτοιµα 
για χρήση, δεν απαιτείται τίποτα άλλο εκτός 
από την προσθήκη νερού, σε κατάλληλη 
ποσότητα ανάλογα µε την περίπτωση. 

ΝΑΙ   

• 

Τα  ειδικότερα  ζητήµατα  σύνθεσης  θα  πρέπει  
να  συµµορφώνονται    µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην Υ1/Γ.Π.47815, για την  
εναρµόνιση µε την Οδηγία 2006/141/ΕΚ και 
στον Καν. 609/2013. 

ΝΑΙ   

• 

Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της   Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
υπολειµµατικότητας σε χρήση φυτοφαρµάκων 
σε προϊόντα που προορίζονται για την 
παραγωγή των παρασκευασµάτων ( Καν. 
609/2013 ). 

ΝΑΙ   

• 

Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της  Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων  και 
αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) 
καθώς και επιµολυντών (βαρέα µµέταλλα, 
διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs-
Καν. 1881/2006). 

ΝΑΙ   

• 

Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε 
να ενδείκνυται, να ικανοποιεί τις διατροφικές 
απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα 
πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύµφωνα 
µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 
δεδοµένα. 

ΝΑΙ   

• 
Τα παρασκευάσµατα δεν πρέπει να περιέχουν 
καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα 
οποία προορίζεται. 

ΝΑΙ   

 Συσκευασία 

• 
Τα  παρασκευάσµατα για βρέφη και τα  
παρασκευάσµατα  δεύτερης  βρεφικής ηλικίας 
πρέπει να συσκευάζονται σε περιέκτες 

ΝΑΙ   
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κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα, όπως 
προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 
1935/2004 και τους Περί Υλικών και 
Αντικειµένων για επαφή µε τρόφιµα, και 
καθαρού βάρους 800gr. 

• 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, 
σφραγισµένη και ακέραια (χωρίς φθορές και 
παραµορφώσεις) και να µην παρουσιάζει 
διαρροές. 

ΝΑΙ   

• 

Οι συσκευασίες των παρασκευασµάτων θα 
πρέπει να   παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (β’ 
συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής 
για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 Επισήµανση 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 
στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� Ονοµασία τροφίµου ήτοι 

«παρασκεύασα για βρέφη» ή  
«παρασκεύασµα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας». Εν τούτοις η ονοµασία 
προϊόντων που παρασκευάζονται εξ 
ολοκλήρου από πρωτεΐνες αγελαδινού 
γάλακτος θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα 
για βρέφη» και «Γάλα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας». 

� Κατάλογος συστατικών 
� Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που 

προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 
βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 

� Όνοµα ή εµπορική επωνυµία και 
διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας 
προϊόντος. 

� Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 
� Ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας και η τελική 
ηµεροµηνία ανάλωσης µε τη φράση 
«Ανάλωση έως (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος). 

� Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 
� Το καθαρό βάρος. 
� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, 
µε βάση τις απαιτήσεις της 
Υ1/Γ.Π.47815. 

� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που 
η  ηµεροµηνία ελάχιστης  
διατηρησιµότητας  συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται 
στην Υ1/Γ.Π.47815. 

 

ΝΑΙ   
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• 

Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει 
πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση των 
τροφίµων αυτών, να µην είναι  παραπλανητική 
και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα 
ιδιότητες µέσου πρόληψης θεραπευτικής 
αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να 
υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 
 

ΝΑΙ   

• 

Η επισήµανση, παρουσίαση να µην 
αποθαρρύνουν το θηλασµό και να µη 
περιλαµβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες 
εικόνες ή κείµενα  που  να  εξιδανικεύει  τη 
χρήση των εν λόγω παρασκευασµάτων. Με την 
επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται 
γραφικές  αναπαραστάσεις  για εύκολη 
αναγνώριση των παρασκευασµάτων αυτών και 
για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής. 
 

ΝΑΙ   

• 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων 
(β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

� Το είδος του τροφίµου: 
«παρασκευάσµατα για βρέφη» ή 
«παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας» 

� Αριθµός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 

παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• 
Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται  σε  
καθαρό,  δροσερό  και  σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται 
και κατά τη µεταφορά 

ΝΑΙ   

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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5. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη 
ζαχαρούχου συµπυκνωµένου γάλακτος, µερικά 
αφυδατωµένου, του οποίου η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% 
και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος  
τουλάχιστον  25% (Οδηγία  2001/114/ΕΚ,  όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

ΝΑΙ 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει 
να προέρχεται από εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και  να φέρει σήµανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε 
την συντοµογραφία  και τις απαιτήσεις του 
Καν. 853/04. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει 
παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί 
υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & 
Κανο.853/2004) και να συµµορφώνεται 
πλήρως µε το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο 
περιγράφονται οι προδιαγραφές του 
συµπυκνωµένου γάλακτος. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει 
χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών 
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής 
του. 

ΝΑΙ 

  

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

 

• 
Το  συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει 
ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι 
οµοιογενές. 

ΝΑΙ   

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει τη 
χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου 
γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό ή 
υπόλευκο. 

ΝΑΙ 
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• Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

ΝΑΙ   

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να 
παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του 
περιεχοµένου, ιζήµατα στον πυθµένα των 
συσκευασιών,  αποχωρισµό  του λίπους ή 
ενδείξεις σήψης. 

ΝΑΙ 

  

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να 
παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µικροοργανισµών. 

ΝΑΙ 
  

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του 
συµπυκνωµένου γάλακτος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις  για 
ατελή επεξεργασία  ή   χρησιµοποίηση 
ακατάλληλων υλών.  

ΝΑΙ 

  

• Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει 
ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

ΝΑΙ   

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το 
προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή 
υπόξινη). 

ΝΑΙ 
  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 
συµπυκνωµένου γάλακτος   (ολική οξύτητα, 
pH, χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταµινών 
κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης Ενωσιακής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και 
αντιµικροβιακών παραγόντων, βαρέα µέταλλα, 
κασσίτερος, διοξίνες, µυκοτοξίνες κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 
Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα 
µικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά µε την 
L. monocytogenes (Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005). 

ΝΑΙ 
  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι 
συσκευασµένο σε  λευκοσιδηρά δοχεία µε 
καθαρό περιεχοµένο περίπου 400ml, 
κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 
1935/2004) και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.) 
και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική 
Πρακτική. 

ΝΑΙ 

  

• 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των 
λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες 
ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισµα, 
κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα και σύµφωνα 
µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

ΝΑΙ 
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• Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα 
εύκολου ανοίγµατος. 

ΝΑΙ   

• 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να 
µην παρουσιάζει διαρροές. 

ΝΑΙ   

• 
Οι συσκευασίες του συµπυκνωµένου γάλακτος 
θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 
στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ». 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου 

εκφραζόµενη σε ml. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 

αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Οδηγίες συντήρησης 
� Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
� Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  

προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  
άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 
παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 

  

• 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων 
(β’ συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 
� «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ». 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 

παρτίδας. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών και το 

καθαρό περιεχόµενο αυτών, 
εκφραζόµενο σε βάρος, σε κάθε 
χαρτοκιβώτιο.  

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΝΑΙ 
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ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να 

διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό 

περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά 

τη μεταφορά 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

 

2Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α2 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 13%) CPV:15000000-8 

 
1. ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr. (Φ.Π.Α. 13%) 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

  

ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Άρτος σε συσκευασία σε συσκευασία 500gr 

 

• ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΤΟΥ 

• Βάρος: 500gr  ανά τεµάχιο. 
ΝΑΙ   

• 
Σύνθεση: αλεύρι λευκό και αλεύρι ολικής 
αλέσεως (µαζί µε το φλοιό – πίτουρα - 
ενδοσπέρµιο), µαγιά, αλάτι, νερό. 

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν θα πρέπει να είναι τύπος φρατζόλας 
χωρίς την προσθήκη λιπαρών υλικών µε τα 
χαρακτηριστικά του χωριάτικου άρτου. 

ΝΑΙ   
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• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

• 
Το προϊόν θα πρέπει να είναι εντός των 
προτύπων της εθνικής και κοινοτικής 
νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ   

• 

Αποκλείονται οι παρεκτροπές από το βάρος, 
συσκευασίες µε ρύπους, η παρασκευή µε 
µειωµένα άλευρα, η προσθήκη χρωστικών ή 
διογκωτικών υλών, οι ανωµαλίες φλόγωσης - 
χρωµατισµού και η αυξηµένη υγρασία. 

ΝΑΙ 

  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• 
Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται µε χάρτινη 
συσκευασία ανά τεµάχιο. 

 

   

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

 

2 ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
αλευρίου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΙΟΥ 

• Βάρος: 1.000gr  ανά τεµάχιο. ΝΑΙ   

• 
Σύνθεση: αλεύρι λευκό και αλεύρι ολικής 
αλέσεως (µαζί µε το φλοιό – πίτουρα - 
ενδοσπέρµιο), µαγιά, αλάτι, νερό. 

ΝΑΙ   
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• 
Το προϊόν θα πρέπει να είναι τύπος φρατζόλας 
χωρίς την προσθήκη λιπαρών υλικών µε τα 
χαρακτηριστικά του χωριάτικου άρτου.  

ΝΑΙ   

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• 
 

Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται µε  χάρτινη 
συσκευασία ανά τεµάχιο. 

 

ΝΑΙ 
  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 
 

 3. ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για 
των«∆ηµητριακών Πρωινού» (θα αναφέρονται 
ως δηµητριακά στη συνέχεια) για τις ανάγκες 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Η  ονοµασία  «∆ηµητριακά»   αποδίδεται  σε 
προϊόντα που παρασκευάζονται µε ιδιαίτερο το 
καθένα τρόπο, χρησιµοποιώντας κατά κύριο 
λόγο ακέραιους ή θραυσµένους κόκκους 
δηµητριακών ή αλεύρων ή αµύλου αυτών, µε 
την προσθήκη και άλλων υλών, που 
επιτρέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις  

ΝΑΙ 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΚΩΝ 

• 
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
των δηµητριακών θα πρέπει να είναι σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και 
ενωσιακή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

• Τα δηµητριακά θα πρέπει να έχουν χρονολογία 
ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 

ΝΑΙ   
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µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

• 

Τα δηµητριακά θα πρέπει να συµµορφώνονται 
µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα 
κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

• 
Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των 
δηµητριακών  (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές 
ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συµµορφώνονται 
µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας 

ΝΑΙ 
  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• 

Τα δηµητριακά θα πρέπει να είναι 
συσκευασµένα σε κατάλληλους για επαφή µε 
τρόφιµα περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες 
καθαρού βάρους περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 
10%, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή 
νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

• Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη 
ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 

ΝΑΙ   

• 
Οι συσκευασίες των δηµητριακών θα πρέπει να 
παραδίδονται σε   χαρτοκιβώτια κατάλληλης 
αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και 
κατηγορία) 

� Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος 
προέλευσης 

� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου 
εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 

� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας. 

� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή 
που µπορούν να περιέχονται. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΝΑΙ 
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ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

• 

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Το είδος και η κατηγορία του 
προιόντος. 

�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

 

4. ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr. 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

H  ονοµασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται 
ως προστατευόµενη   ονοµασία προέλευσης 
(ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλµης που παράγεται  
παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 
στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, 

ΝΑΙ 
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Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και του Νοµού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή 
µίγµα αυτού  µε  γίδινο.  Το  γάλα,  που  
χρησιµοποιείται  για  την  παρασκευή  της  
«ΦΕΤΑΣ» (FETA)   πρέπει   να προέρχεται 
αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόµενες 
περιοχές. 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

• 

H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει 
σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος 
σύµφωνα µε την συντοµογραφία   και τις 
απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

ΝΑΙ 
  

• 

 Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 
852/2004 και Κανονισµός 853/2004) και να 
συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 
(τµήµα ∆, εδάφιο 2α) του ΚΤΠ, στο οποίο 
περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού 
«ΦΕΤΑ». 

ΝΑΙ 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

• 
Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ηµεροµηνία 
ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 µήνες από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ   

• Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα µαλακό τυρί που 
µπορεί να κόβεται σε φέτες. 

ΝΑΙ   

• Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερµίδα. ΝΑΙ   

• Η µάζα του είναι καθαρή λευκή, συµπαγής µε 
λίγες µηχανικές σχισµές. 

ΝΑΙ   

• Το τυρί µπορεί να φέρει λίγες οπές 
κατανεµηµένες σε όλη τη µάζα. 

ΝΑΙ   

• Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες 
ύλες. 

ΝΑΙ   

• 
Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη,  
ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 

ΝΑΙ   

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

• Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, 
ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωµα. 

ΝΑΙ   

• 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος 
πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 
ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

ΝΑΙ 
  

• 

Να µην έχε υποστεί µεταβολή των 
οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να 
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 
στη συντήρησή του. 

ΝΑΙ 
  

• 
Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

ΝΑΙ   

 ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
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• 

Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί 
«ΦΕΤΑ» πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί 
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και 
αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), 
καθώς και επιµολυντών  (αφλατοξίνη, βαρέα 
µέταλλα,  διοξίνες  και  παρόµοια  µε  τις  
διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

ΝΑΙ 

  

• 
∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, 
συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο 
τυρί και στην άλµη. 

ΝΑΙ   

 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• 

Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως 
προς τα µικροβιολογικά κριτήρια 
ασφάλειας σχετικά µε   την Salmonella 
spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές 
εντεροτοξίνες [Κανονισµός (ΕΚ) 
2073/2005]. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

• 

Μετά τη δίµηνη ωρίµανση του τυριού «ΦΕΤΑ» 
σε ξύλινα βαρέλια ή µεταλλικά δοχεία σε 
εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των 
περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της 
παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν 
τεµαχίζεται σε ισοµεγέθη τεµάχια και 
συσκευάζεται σε υποσυσκευασία   (πρώτη 
συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) 
κατάλληλη για  τρόφιµα  (Κανονισµός  (ΕΚ)  
αρ. 1935/2004). 

ΝΑΙ 

  

• 
Τα τεµάχια που τοποθετούνται εντός του 
πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται 
από άλµη. 

ΝΑΙ   

• 
Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που 
περιέχεται στην υποσυσκευασία µπορεί να 
κυµαίνεται από 400 – 600 γραµµάρια. 

ΝΑΙ   

• 

Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς χτυπήµατα, παραµορφώσεις και οπές), 
να µην παρουσιάζει διαρροές και να είναι 
εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που 
καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

ΝΑΙ 

  

• 
Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται 
σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη 
ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

� Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από 
τα οποία παρασκευάσθηκε τo τυρί. 

� Σήµανση αναγνώρισης του 
παραγωγού. 

ΝΑΙ 

  



-
69

 

� Σήµανση αναγνώρισης του 
συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

� Η επωνυµία και η έδρα του 
παραγωγού. 

� Η επωνυµία και η έδρα του 
συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

� Το καθαρό βάρος του περιεχοµένου 
τυριού (στραγγισµένου) εκφρασµένο 
σε κιλά ή γραµµάρια. 

� Η ηµεροµηνία παραγωγής. 
� Η ηµεροµηνία συσκευασίας. 
� Αριθµό που θα περιλαµβάνει τα 

στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθµός 
υποσυσκευασίας – ηµεροµηνία 
παραγωγής. 

� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)’’. 

� Οδηγίες συντήρησης. 
� Ελάxιστo λίπος (υπoλoγισµένo σε ξερή 

ουσία). 
� Μέγιστη υγρασία. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική  στην  περίπτωση  που  η  
ηµεροµηνία  ανάλωσης 
συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και 
κατά σειρά της ηµέρας, του µήνα και 
του έτους). 

� Ο αριθµός της σύµβασης.  
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

• 

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόµενη 
ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού 
� Σήµανση αναγνώρισης του 

συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού 
� Η επωνυµία και η έδρα του 

συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος)’’. 
� Αριθµός συσκευασιών επί το καθαρό 

βάρος του περιεχοµένου τυριού 
(στραγγισµένου) εκφρασµένο σε κιλά 
ή γραµµάρια. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
 

ΝΑΙ 

  

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• 
Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να 
φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάµους 
θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει 

ΝΑΙ   
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να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα 
θερµοµέτρησης, για καταγραφή της 
θερµοκρασίας. 
Οι ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας θα πρέπει να 
διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 

 
 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 
συνθηκών υγιεινής. 

� Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
� Την επισήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω αντίστοιχη παράγραφο των επισηµάνσεων. 

Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

 

 

5. « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ»ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
« ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ»ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250gr. 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
«ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

H ονοµασία «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» αναγνωρίζεται ως 
προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
για το κίτρινο σκληρό επιτραπέζιο τυρί από 
αιγοπρόβειο γάλα ή µίγµατα αυτού µε 
αγελαδινό γάλα που παράγεται παραδοσιακά 
στην Ελλάδα 

ΝΑΙ 

  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ« ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

• 

H «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» θα πρέπει να προέρχεται 
από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει 
σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος 
σύµφωνα µε την συντοµογραφία και τις 
απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

ΝΑΙ 
  

• Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί υγιεινής τροφίµων (Κανονισµός 

ΝΑΙ   
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852/2004 και Κανονισµός 853/2004) και να 
συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 
(τµήµα ∆, εδάφιο 1) του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών (Γενικό Χηµείο του Κράτους), στο οποίο 
περιγράφονται οι προδιαγραφές για τυριά 
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης 
(ΠOΠ), σκληρά και ηµίσκληρα τυριά.  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ« ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

• 
Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» πρέπει να φέρει 
«ηµεροµηνία ανάλωσης έως τουλάχιστον 3 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ   

• Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» είναι ένα κίτρινο 
σκληρό που µπορεί να κόβεται σε φέτες. 

ΝΑΙ   

• Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες 
ύλες. 

ΝΑΙ   

• 

Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, 
ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 
Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από ξένες 
ύλες. 

ΝΑΙ 

  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Tα βασικά χαρακτηριστικά του τυριού «ΓPABIEPA ΠΟΠ» 
(ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά κ.λπ.) είναι:  
 

• 
Χηµική σύσταση: – Μέγιστη υγρασία: 38% 
κατά βάρος – Ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί 
ξηρού: 40% κατά βάρος.  

ΝΑΙ   

• Τύπος τυριού:– Συνεκτικότητα: σκληρό τυρί µε 
συµπαγή, προπιονικής ζύµωσης. 

ΝΑΙ   

• Σχήµα: Κυλινδρικό – ∆ιαστάσεις: ∆ιάφορες – 
Βάρη: ∆ιάφορα. 

ΝΑΙ   

• Μάζα τυριού: – Υφή: Σκληρή ελαστική.  ΝΑΙ   

• 

Χρώµα: κίτρινο –Άλλα κύρια χαρακτηριστικά: 
Επιτραπέζιο σκληρό τυρί, κυλινδρικού 
σχήµατος, µε ευχάριστη γεύση και άρωµα 
προπιονικής ζύµωσης. Απαγορεύεται η χρήση 
χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών 
ουσιών στο τυρί. 

 

ΝΑΙ 
  

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

• 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος 
πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 
ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

ΝΑΙ 
  

• 

Να µην έχει υποστεί µεταβολή των 
οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να 
επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 
στη συντήρησή του. 

ΝΑΙ 

  

• 
Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

ΝΑΙ   

 ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 



-
72

 

• 

Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί 
«ΓPABIEPA ΠΟΠ» πρέπει να συµµορφώνεται 
µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας 
περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και 
αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), 
καθώς και επιµολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα 
µέταλλα, διοξίνες και παρόµοια µε τις διοξίνες 
PCBs-Καν. 1881/2006). 

ΝΑΙ 

  

• 
∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, 
συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο 
τυρί και στην άλµη. 

ΝΑΙ   

 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

• 

Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα 
µικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά µε την 
Salmonella spp., L.monocytogenes, 
Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες [Κανονισµός (ΕΚ) 
2073/2005]. 

ΝΑΙ 

  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ« ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

• 

Μετά τη τρίµηνη ωρίµανση του τυριού 
γραβιέρα ΠΟΠ σε ειδικούς θαλάµους σε 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των 
περιοχών που αναφέρονται στις γενικές 
απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής, το 
προϊόν συσκευάζεται σε διαφανή πλαστική 
σακούλα που συρρικνώνεται µε κενό αέρος και 
συχνά αναφέρεται ως συσκευασία vacuum 
(προσυσκευασία). 
 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� «ΓΡΑΒΙΕΡΑ Προστατευόµενη ονοµασία 
προέλευσης (ΠΟΠ). 

� Τυρί. 
� Η επωνυµία και η έδρα του 

παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του 

συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
� Το βάρος του περιεχοµένου 

εκφρασµένο σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Η ηµεροµηνία παραγωγής. 

Παράδειγµα: (ΓΡ - …. - 1113-
20/2/1994) 
 

Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενδείξεις 
αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική 
γλώσσα. Τα στοιχεία ελέγχου αναγράφονται µε 
ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας 
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργίας, η οποία τηρεί 
ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά 
παραγωγό τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ». Κατά τα 
λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων 
γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 7 
του άρθρου 4 του Π. ∆. 81/1993. 

ΝΑΙ 
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• Ο αριθµός της σύµβασης.  
 

ΝΑΙ   

• 

Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

ΝΑΙ 

  

• 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων 
(β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω στοιχεία: 

� Τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» Προστατευόµενη 
ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

�  Σήµανση αναγνώρισης του 
παραγωγού 

�  Σήµανση αναγνώρισης του 
συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

�  Η επωνυµία και η έδρα του 
παραγωγού 

�  Η επωνυµία και η έδρα του 
συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

�  Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)’’. 

�  Αριθµός συσκευασιών επί το καθαρό 
βάρος του περιεχοµένου τυριού 
(στραγγισµένου) εκφρασµένo σε κιλά 
ή γραµµάρια.. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Ο αριθµός της σύµβασης 

ΝΑΙ 

  

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» να 
φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάµους 
θερµοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει 
να είναι εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα 
θερµοµέτρησης, για καταγραφή της 
θερµοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας θα 
πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 
συνθηκών υγιεινής. 

� Τα γενικά, βασικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
� Την επισήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω αντίστοιχη παράγραφο των επισηµάνσεων. 

Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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6.  ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» σε συσκευασία 500gr  (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» σε συσκευασία 500gr   

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
ζυµαρικών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» 

• 
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
των ζυµαρικών θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης  
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 
  

• Τα υπό προµήθεια ζυµαρικά θα πρέπει να είναι 
κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6». 

ΝΑΙ   

• 
Τα ζυµαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών 
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής 
τους. 

ΝΑΙ 
  

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» 

• 
Τα ζυµαρικά πρέπει να είναι αµιγή, χωρίς 
σπασίµατα, υγιή, καθαρά, απαλλαγµένα από 
ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες 
προσµίξεις. 

ΝΑΙ 
  

• 

Τα ζυµαρικά δε θα πρέπει να έχουν µαύρα 
στίγµατα, δε θα πρέπει να είναι 
παραµορφωµένα ή επιφανειακά ραγισµένα και 
η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει 
εξογκώµατα ή άλλες ανωµαλίες. 

ΝΑΙ 

  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» 

• 

Τα ζυµαρικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, 
αφλατοξίνες κ.ά.). 

ΝΑΙ 
  

• 
Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η 
τέφρα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα όρια 
που θέτει η κείµενη ενωσιακή και εθνική 
νοµοθεσία για το είδος του τροφίµου. 

ΝΑΙ 
  

• 
Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 
1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΝΑΙ   
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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ  «ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6» 

• 

• Τα ζυµαρικά θα πρέπει να διατίθεται σε 
διαφανείς, πλαστικούς και σφραγισµένους 
περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού 
βάρους 500 gr ±10%. σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας. 

• Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι 
κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
(Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 
νοµοθεσίας (ΚΤΠ) και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 
σχετικά µε τις ορθές πρακτικές παραγωγής 
υλικών και αντικειµένων που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. Επίσης, 
να πληρούν τους όρους υγιεινής σύµφωνα 
µε τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και 
τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

• Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι 
ακέραια, να µην είναι ανοιγµένη, 
φθαρµένη, σχισµένη ή µε τρύπες και να 
µην εµφανίζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται 
σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και 
κατηγορία) 

� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου 
εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 

� Ο κατάλογος των συστατικών. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 

αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  

διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό 
βοήθηµα το οποίο προκαλεί  αλλεργίες 
ή δυσανεξίες και χρησιµοποιείται στην 
παραγωγή ή στην παρασκευή του 
προϊόντος και εξακολουθεί να υπάρχει 
στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε 
τροποποιηµένη µορφή. 

ΝΑΙ 
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� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

• 

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Η ονοµασία του τροφίµου. 
�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας. 
� Ο αριθµός των πλαστικών 

συσκευασιών και το καθαρό  
περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε 
κιλά ή γραµµάρια ανά χαρτοκιβώτιο. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά καθώς και  
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 

 Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
 

 
 
 

7. Ρύζι σε συσκευασία 500gr  (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Ρύζι σε συσκευασία 500gr   

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
ρυζιού για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 
Ρύζι» είναι το προϊόν που λαµβάνεται από την 
επεξεργασία των ώριµων καρπών του φυτού 
Όριζα» (ORYZA SATIVA) και διατίθεται στο 
εµπόριο µε τις παρακάτω µορφές: α) ως 

ΝΑΙ   
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αναποφλοίωτο (PADDY), β) ως αποφλοιωµένο 
(CARED) και γ) ως κατεργασµένο (RIZ USINE). 
που διακρίνεται σε κατεργασµένο ως έχει και 
κατεργασµένο κατόπιν υγροθερµικής 
κατεργασίας (PARBOILING) πριν από την 
αποφλοίωση και την παραπέρα επεξεργασία 
του. 

• 
Το υπό προµήθεια ρύζι θα είναι ρύζι τύπου 
«καρολίνα» λευκό κίτρινο µεσόκοκκο Α’ 
ποιότητας. 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΖΙ  

• 
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
του ρυζιού θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και 
ενωσιακή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

• 
Το ρύζι θα πρέπει να έχει χρονολογία 
ελάχιστης διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΖΙ 

• 
Πριν να διατεθεί στην κατανάλωση το ρύζι θα 
πρέπει να αποφλοιώνεται πλήρως µε 
κατάλληλα µηχανικά µέσα. 

ΝΑΙ   

• 
Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
ζιζάνια, έντοµα, αλλοιωµένους κόκκους ή 
κόκκους άλλων προϊόντων. 

ΝΑΙ   

• 

Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται 
µηχανικά ή µε αβλαβείς ανόργανες ή 
οργανικές ουσίες, κατά τρόπον ώστε µετά την 
επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγµένο από 
κάθε υπόλειµµα του στιλβωτικού µέσου. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το ρύζι να είναι πλήρως επεξεργασµένο 
(λευκασµένο) και επιµεληµένης στίλβωσης για 
την ποικιλία – εµπορικό τύπο- «καρολίνα» για 
µικρόκαρπες ή µεσόκαρπες και να µην περιέχει 
υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και µε 
ανοχή 16%. 

ΝΑΙ 

  

• 

Η ποικιλία ρυζιού «καρολίνα» πρέπει να 
διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η 
ανάµιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας µε 
ανώτερη µε σκοπό τη διάθεσή της στην 
κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα θεωρείται 
νοθεία. 

ΝΑΙ 

  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΥΖΙ 

• 

Το ρύζι θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα 
κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

• 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του ρυζιού 
(ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), 
θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 
37227/87). 

ΝΑΙ 

  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΥΖΙ 
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• 

Το ρύζι πρέπει να είναι συσκευασµένο σε 
κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα περιέκτες, 
σε συσκευασίες καθαρού βάρους 
περιεχοµένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύµφωνα µε 
την κείµενη ενωσιακή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

• Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη 
ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 

ΝΑΙ   

• 
Οι συσκευασίες του ρυζιού θα πρέπει να 
παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης 
αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και 
κατηγορία) 

� Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος 
προέλευσης (προκειµένου για 
ελληνικό ρύζι). 

� Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου 
εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 

� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας. 

� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η 
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή 
που µπορούν να περιέχονται. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

ΝΑΙ 

  

• 

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Το είδος και η κατηγορία του ρυζιού 
και η περιοχή παραγωγής του. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας. Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ 
∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
 

ΝΑΙ 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά καθώς και  
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 

 Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

8. ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 6 τεµ. των 400gr./τεµ. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ) για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη 
ζαχαρούχου συµπυκνωµένου γάλακτος, µερικά 
αφυδατωµένου, του οποίου η κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% 
και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος  
τουλάχιστον  25% (Οδηγία  2001/114/ΕΚ,  όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

ΝΑΙ 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει 
να προέρχεται από εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και  να φέρει σήµανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε 
την συντοµογραφία  και τις απαιτήσεις του 
Καν. 853/04. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει 
παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί 
υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & 
Κανο.853/2004) και να συµµορφώνεται 
πλήρως µε το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο 
περιγράφονται οι προδιαγραφές του 
συµπυκνωµένου γάλακτος. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει 
χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 µηνών 
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής 
του. 

ΝΑΙ 

  

 ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 
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• 
Το  συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει 
ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι 
οµοιογενές. 

ΝΑΙ   

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει τη 
χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου 
γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό ή 
υπόλευκο. 

ΝΑΙ 
  

• Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 

ΝΑΙ   

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να 
παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του 
περιεχοµένου, ιζήµατα στον πυθµένα των 
συσκευασιών,  αποχωρισµό  του λίπους ή 
ενδείξεις σήψης. 

ΝΑΙ 

  

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα δεν πρέπει να 
παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 
αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια 
ή δράση µικροοργανισµών. 

ΝΑΙ 
  

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του 
συµπυκνωµένου γάλακτος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις  για 
ατελή επεξεργασία  ή   χρησιµοποίηση 
ακατάλληλων υλών.  

ΝΑΙ 

  

• Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να έχει 
ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

ΝΑΙ   

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να είναι 
απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το 
προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση δριµεία ή 
υπόξινη). 

ΝΑΙ 
  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 
συµπυκνωµένου γάλακτος   (ολική οξύτητα, 
pH, χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταµινών 
κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις της κείµενης Ενωσιακής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και 
αντιµικροβιακών παραγόντων, βαρέα µέταλλα, 
κασσίτερος, διοξίνες, µυκοτοξίνες κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 
Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας ως προς τα 
µικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά µε την 
L. monocytogenes (Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005). 

ΝΑΙ 
  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 
Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι 
συσκευασµένο σε  λευκοσιδηρά δοχεία µε 
καθαρό περιεχοµένου περίπου 400ml, 
κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα σύµφωνα µε 

ΝΑΙ 
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τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 
1935/2004) και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.) 
και σύµφωνα µε την Ορθή Βιοµηχανική 
Πρακτική. 

• 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των 
λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες 
ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισµα, 
κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα και σύµφωνα 
µε την Ορθή Βιοµηχανική Πρακτική. 

ΝΑΙ 

  

• Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα 
εύκολου ανοίγµατος. 

ΝΑΙ   

• 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να 
µην παρουσιάζει διαρροές. 

ΝΑΙ   

• 
Οι συσκευασίες του συµπυκνωµένου γάλακτος 
θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για 
παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων 
στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε το άρθρο 13 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 
� «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ». 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου 

εκφραζόµενη σε ml. 
� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 

αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Οδηγίες συντήρησης 
� Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
� Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  

προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  
άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 
παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 

  

• 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων 
(β’ συσκευασία) να  υπάρχει επισήµανση µε τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 
� «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ». 
� Σήµανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
� Η επωνυµία και η έδρα του παραγωγού. 

ΝΑΙ 
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� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 
παρτίδας. 

� Ο αριθµός των συσκευασιών και το 
καθαρό περιεχόµενο αυτών, 
εκφραζόµενο σε βάρος, σε κάθε 
χαρτοκιβώτιο.  

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

• 

Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να 

διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό 

περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά 

τη μεταφορά 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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9. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗΣ 1lt (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για τις 
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, 
εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας 
που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο 
µε µηχανικές µεθόδους, και είναι σύµφωνο µε 
τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 29/2012 της 
Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα 
πρότυπα εµπορίας του ελαιόλαδου και τον 
Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της 
Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε 
τον προσδιορισµό των  χαρακτηριστικών  των  
ελαιόλαδων  και  των  πυρηνελαίων  καθώς  
και  µε  τις µεθόδους προσδιορισµού, και τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου θα πρέπει 
να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 
Κανονισµό (ΕΕ)   29/2012 και γενικότερα στην 
λοιπή κείµενη ενωσιακή  και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

• 
Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 
µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 
παραλαβής του. 

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη 
θερµοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70. 

ΝΑΙ   

• Να έχει το χαρακτηριστικό χρώµα του 
ελαιόλαδου. 

ΝΑΙ   

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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• 
Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, Κανονισµός 
(ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής. 

ΝΑΙ   

• 

Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά 
ενδείξεις χρησιµοποίησης ακατάλληλων 
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και 
συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να 
µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης). 

ΝΑΙ 

  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Όλα τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος να είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του 
Κανονισµού  (ΕΟΚ)  αριθµ. 2568/91 της 
Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις του, σχετικά µε τον 
προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των 
ελαιόλαδων και των πυρηνελαίων καθώς και µε 
τις µεθόδους προσδιορισµού,   σε   ό,τι   αφορά   
το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

ΝΑΙ 

  

• 

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα µέταλλα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να 
είναι συσκευασµένο σε περιέκτες κατάλληλους 
για επαφή µε τρόφιµα και καθαρού 
περιεχοµένου 1,0 λίτρου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισµός (ΕΚ) 
1935/2004) και εθνικής νοµοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

ΝΑΙ 

  

• 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να 
είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που 
καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

ΝΑΙ 
  

• 
Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής 
για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 
3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), 
θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 
κάτωθι: 

� Η ονοµασία του προϊόντος (εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο). 

� Η πληροφορία για την συγκεκριµένη 
κατηγορία ελαιολάδου   «ελαιόλαδο 
ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται 
απευθείας από   ελιές και µόνο µε 
µηχανικές µεθόδους». 

� Ο προσδιορισµός της καταγωγής. 
� Η καθαρή ποσότητα του περιεχοµένου 

ελαιολάδου, εκφραζόµενη σε µµονάδες 

ΝΑΙ 
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όγκου. 
� Ο αλφαριθµητικός κωδικός έγκρισης 

(EL 40 xxxx). 
� Οι  ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του 

ελαίου (µακριά από το φως  και  τη 
θερµότητα). 

� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας του προϊόντος. 

� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η 
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που 
η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

• 

Πάνω  στο  χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα οι  παρακάτω επισηµάνσεις: 

 
� Η ονοµασία του προϊόντος (εξαιρετικό 

παρθένο ελαιόλαδο). 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 

παρτίδας. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
� Ο αριθµός των φιαλών και το καθαρό 

περιεχόµενο αυτών, εκφραζόµενο σε 
όγκο, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 

ΝΑΙ 

  

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Οι  συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε 
καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και 
κατά τη µεταφορά 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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10. ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για τα φρέσκων 
αυγών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Τα  αυγά θα πρέπει να είναι φρέσκα Α΄ 
ποιότητας, να  έχουν ύψος αεροθαλάµου 4-6 
χιλιοστά, δεν θα πρέπει να φέρουν ρυπάνσεις 
και να έχουν ανέπαφο το εξωτερικό τους 
κηρώδες περίβληµα 

 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

• 

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
των φρέσκων αυγών θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό 
(ΕΕ)   29/2012 και γενικότερα στην λοιπή 
κείµενη ενωσιακή  και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

• Η παράδοσή τους να γίνεται (3) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία ωοσκόπησης  

ΝΑΙ   

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

• 
Να έχει διαυγές ασπράδι, κρόκο χωρίς κηλίδες 
αίµατος και ο αεροθαλαµός του είναι 
ανεπαίσθητος (µικρότερος των 5 χιλιοστών. 

ΝΑΙ   

• Κάθε αυγό να έχει βάρος ίσο ή µεγαλύτερο των 
63 gr 

ΝΑΙ   

• 

Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, 
ωοσκοπηµένα Α' κατηγορίας µε τις απαραίτητες 
σηµάνσεις βάσει των κειµένων διατάξεων. Τα 
αυγά θα είναι συσκευασµένα από το ωοσκοπικό 
κέντρο σε καθαρές προθήκες, µε τιςαπαραίτητες 
ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία 
αυγού Α' , ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία 
λήξης κ.λ.π.). 

 

ΝΑΙ 
  

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

• 
Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγµένο από 
γεύσεις ή οσµές ξένες προς αυτό, Κανονισµός 
(ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής. 

ΝΑΙ   
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• 

Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά 
ενδείξεις χρησιµοποίησης ακατάλληλων 
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και 
συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να 
µην εµφανίζει οσµή ή γεύση τάγγισης). 

ΝΑΙ 

  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

• 

Τα φρέσκα αυγά θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της 
ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα µέταλλα, πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες κ.ά.). 
 

ΝΑΙ 

  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

• Τα αυγά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε 
περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα 

ΝΑΙ   

• 

Τα  αυγά θα πρέπει να είναι φρέσκα Α΄ 
ποιότητας, να  έχουν ύψος αεροθαλάµου 4-6 
χιλιοστά, δεν θα πρέπει να φέρουν ρυπάνσεις 
και να έχουν ανέπαφο το εξωτερικό τους 
κηρώδες περίβληµα. 

ΝΑΙ 
  

• 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να 
είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που 
καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

ΝΑΙ 
  

• 

Στη συσκευασία να αναγράφεται ο αριθµός 
του ωοσκοπίου κέντρου, η προέλευση, η 
ηµεροµηνία παραγωγής και εγγυηµένη 
ηµεροµηνία λήξης, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη των 25 ηµερών 

ΝΑΙ 

  

• 
Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής 
για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

• 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 
3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), 
θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 
κάτωθι: 

� Η ονοµασία του προϊόντος. 
� Η πληροφορία για την συγκεκριµένη 

κατηγορία αυγών. 
� Ο προσδιορισµός της καταγωγής. 
� Ο αλφαριθµητικός κωδικός έγκρισης 

(EL 40 xxxx). 
� Οι  ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης των 

αυγών (µακριά από το φως  και  τη 
θερµότητα). 

� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας του προϊόντος. 

� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η 
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

ΝΑΙ 
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� Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που 
η ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

• 

Πάνω  στο  χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα οι  παρακάτω επισηµάνσεις: 

 
� Η ονοµασία του προϊόντος  
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 

παρτίδας. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
� Ο αριθµός των αυγών 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ 

  

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

• 

Οι  συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε 
καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και 
κατά τη µεταφορά 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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3Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3 
ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΠΑ 24%) CPV:15000000-8 

 

1. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr(Φ.Π.Α. 24%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό 
των απαιτήσεων για την προµήθεια τοµατοπολτού 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Με τον όρο τοµατοπολτός εννοείται το προϊόν που 
παρασκευάζεται από τη συµπύκνωση του 
σαρκώδους χυµού των νωπών ώριµων καρπών, 
καλής ποιότητας, κόκκινης τοµάτας (Lycopersicum 
esculentum P. Mill) µε αποβολή µέρους του 
περιεχόµενου νερού. 

ΝΑΙ   

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

400gr 

• 
Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 
τοµατοπολτού θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 
  

• 
Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να έχουν χρόνο 
ελάχιστης διατηρησιµότητας 24 µηνών 
τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής 
τους. 

ΝΑΙ 
  

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr 

• 
Ο τοµατοπολτός, µακροσκοπικά εξεταζόµενος, 
πρέπει να έχει  πολτώδη  και οµοιογενή 
σύσταση και χρώµα ανοιχτό ερυθρό µέχρι 
ερυθρόφαιο. 

ΝΑΙ 
  

• 
Ο  τοµατοπολτός δε θα πρέπει να παρουσιάζει 
σήψη, ευρωτίαση ή  άλλη αλλοίωση που 
οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση 
µµικροοργανισµών. 

ΝΑΙ 
  

• 
Ο τοµατοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγµένος 
από εµφανείς ξένες ύλες, στις οποίες  
συµπεριλαµβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και 
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άλλα  τραχιά µέρη της τοµάτας, σκώληκες, 
έντοµα, προνύµφες κ.λ.π.. 

ΝΑΙ 

 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr 

• 
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του 
τοµατοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς 
να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 
χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

ΝΑΙ 
  

• 

Ο τοµατοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγµένος 
από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν. 
Θεωρείται αλλοιωµένος όταν παρουσιάζει 
οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη ή όταν έχει 
προσβληθεί από ευρωτίαση. Γενικά ο 
τοµατοπολτός πρέπει να έχει καλή γεύση, 
χαρακτηριστική ενός κατάλληλα 
µεταποιηµένου προϊόντος. 

ΝΑΙ 

  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr 

• 
Ο τοµατοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής 
συµπύκνωσης, µε στερεά συστατικά από χυµό 
τοµάτας τουλάχιστον 28% και 36% 
αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 
  

• 

Τα   φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του 
τοµατοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, 
χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, 
αλάτι  κ.λ.π.),  θα πρέπει να συµµορφώνονται 
µε τις απαιτήσεις της κείµενης  ενωσιακής και 
εθνικής νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 

  

• 

Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να συµµορφώνεται 
µε τις διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα, 
χαλκός, κασσίτερος κ.ά.). 

ΝΑΙ 
  

• 

Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 
1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΝΑΙ 
  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

• 

Ο τοµατοπολτός θα πρέπει να είναι 
συσκευασµένος σε λευκοσιδηρά δοχεία µε 
καθαρό βάρος περιεχοµένου 400 έως 500 
γραµµαρίων, κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής 
(Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισµός 
(ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής νοµοθεσίας 
(Κ.Τ.Π.). 

ΝΑΙ 

  

• Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστηµα 
εύκολου ανοίγµατος. 

ΝΑΙ   

• 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να 
µην παρουσιάζει διαρροές. 

ΝΑΙ   

• 
Οι συσκευασίες της τοµατοπολτού θα πρέπει 
να παραδίδονται σε  χαρτοκιβώτια κατάλληλης 
αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

• 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
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1169/2011 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Η ονοµασία του τροφίµου 
(τοµατοπολτός διπλής ή τριπλής 
συµπύκνωσης). 

� Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου 
εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 

� Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον 
έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά 
κατά την παραγωγική διαδικασία. 

� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας. 

� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η 
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

 

ΝΑΙ 

• 

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Η ονοµασία του τροφίµου.. 
�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών και το 

καθαρό περιεχόµενο αυτών, 
εκφραζόµενο σε βάρος, σε κάθε 
χαρτοκιβώτιο. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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2. ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr.(Φ.Π.Α. 24%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr. 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό 
των απαιτήσεων για την προµήθεια λευκής 
κρυσταλλικής ζάχαρης για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr. 

• 

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης 
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις της   
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας 
(Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

ΝΑΙ 

  

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες   εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr. 

• 
Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, 
κρυσταλλική, χωρίς συσσωµατώµατα και να 
ρέει ελεύθερα. 

ΝΑΙ   

• Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από 
ξένα υλικά. 

ΝΑΙ   

 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr. 

• 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άµεµπτοι 
και να µην παρέχουν ενδείξεις από ατελή 
επεξεργασία ή από χρησιµοποίηση µειονεκτικών 
πρώτων υλών, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή 
και εθνική νοµοθεσία. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000gr. 

• 

Η ζάχαρη θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της   ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα 
κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

• 
Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε 
ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% 
ή άνω, προσδιοριζόµενη µε την πολωσιµετρική 
µέθοδο (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013). 

ΝΑΙ 
  

• Η µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοσάκχαρο 
είναι 0,04%. 

ΝΑΙ   

• Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι 
αυτά  που αναφέρονται  στον Κανονισµό  (ΕΕ) 

ΝΑΙ   
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1308/2013. 

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

• 

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασµένη σε 
κατάλληλους για επαφή µε τρόφιµα χάρτινους 
περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες  καθαρού 
βάρους περιεχοµένου 1,0 κιλού, σύµφωνα µε 
την κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

• 
Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη 
ή φθαρµένη και δε θα πρέπει να εµφανίζει 
διαρροές. 

ΝΑΙ   

• 

Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να 
παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

• 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011. 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφονται, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία (Κανονισµός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 
3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), 
θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 
κάτωθι: 

� Η ονοµασία του τροφίµου. 
� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου 

εκφραζόµενη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 

αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  

διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

�  Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  
προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  
άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της 
παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

• 
Οι συσκευασίες µε τη ζάχαρη θα πρέπει να 
διατηρούνται σε χώρους σκιερούς, ξηρούς και 
δροσερούς.  

ΝΑΙ   
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Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και 
κατά τη µεταφορά.  
 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

 

3. Μαρµελάδα σε συσκευασία 400gr (Φ.Π.Α. 24%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Μαρµελάδα σε συσκευασία 400gr 

• 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον 
καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
µαρµελάδας για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

ΝΑΙ   

• 

Η ονοµασία "Μαρµελάδα" αποδίδεται στο 
µείγµα, οδηγηµένο σε ενδεδειγµένη ως προς 
την πυκνότητα σύσταση, ζάχαρης και 
σαρκώµατος φρούτου ή/και πουρέ (είτε από 
ένα µόνο είδος φρούτων, είτε από δύο ή 
περισσότερα είδη φρούτων). 

ΝΑΙ   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μαρµελάδας σε συσκευασία 400gr 

• 
Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
της µαρµελάδας θα πρέπει να είναι σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη εθνική και 
ενωσιακή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

• 
Η συσκευασία της µαρµελάδας θα πρέπει να 
έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας 
το λιγότερο 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

ΝΑΙ 
  

• 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 
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 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μαρµελάδας σε συσκευασία 400gr 

• 

Το προιόν θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας περί 
επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα µέταλλα 
κ.ά.). 

ΝΑΙ 

  

• 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της 
µαρµελάδας (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές 
ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συµµορφώνονται 
µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας 
(ΚΥΑ 37227/87). 

ΝΑΙ 

  

• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

• Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται σε 
γυάλινη ή πλαστική συσκευασία ανά τεµάχιο. 

ΝΑΙ   

• Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγµένη 
ή φθαρµένη ή σχισµένη ή µε τρύπες. 

ΝΑΙ   

• 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε   
χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους 
για παλετοποίηση 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

• 

 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και 
κατηγορία) 

� Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος 
προέλευσης. 

� Η  καθαρή ποσότητα του τροφίµου 
εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 

� Η  ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας. 

� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας (η  ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης 
διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 
ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

� Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή 
που µπορούν να περιέχονται. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 

 

 

ΝΑΙ 
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ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

• 

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Το είδος και η κατηγορία της 
Μαρµελάδας. 

�  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η ηµεροµηνία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας. 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων. 
� Τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις 

επισήµανσης. 
Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

 

 

4Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Β 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ-ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

 
 (ΦΠΑ 13%) CPV:15110000-2 

 
2. ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ‘ΚΙΛΟΤΟ’,’ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ’, Η ‘ΤΡΑΝΣΕ’ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 gr 

(Φ.Π.Α. 13%) 
3.  

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Βοειο κρέας 

 

•  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

•  

Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση 
αναγνώρισης ωοειδούς  σχήµατος  σύµφωνα µε  
την  συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 
853/04. Σε   περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη 

ΝΑΙ 
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χώρα θα πρέπει να προέρχεται  από εγκαταστάσεις 
που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων 
εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 
εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

•  

Τα τεµάχια βοείου  κρέατος πρέπει να έχουν 
παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής 
τροφίµων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), 
όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

ΝΑΙ 

  

•  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

•  

Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από 
σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και 
αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 
24 µηνών. 

ΝΑΙ 
  

•  

Το κρέας θα πρέπει  να  είναι νωπό, 
διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι 
κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία 
του κρέατος. 

ΝΑΙ 
  

•  

Τα  τεµάχια  βοείου  κρέατος  θα  πρέπει  να  
έχουν  τελική  ηµεροµηνία ανάλωσης 
τουλάχιστον 7-8 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
παραλαβής τους. 

ΝΑΙ 
  

•  

Τα ως άνω τεµάχια θα πρέπει να είναι 
αποστεωµένα και θα πρέπει να προέρχονται 
από τα εξής τµήµατα του σφαγίου:  «κιλότο», 
«στρογγυλό»  ή «τρανς». 

ΝΑΙ 
  

•  
 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώµα 
χαρακτηριστικό του είδους. 

ΝΑΙ   

•  
Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρηµένο 
και καθαρό. 

ΝΑΙ   

•  
Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει 
αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή 
τάγγισης. 

ΝΑΙ   

•  

∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  
α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του 
ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το 
κρέας. 
β) Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) 
και αποξεσµάτων οστών. 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

•  

Το τρόφιµο δεν πρέπει να έχει υποστεί µεταβολή 
των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν 
στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

ΝΑΙ 

  

•  ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

•  

Το  τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί  
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων & 
αντιµικροβιακων  παραγόντων (Καν. 37/2010) 
καθώς και επιµολυντών  (βαρέα µέταλλα, διοξίνες 
και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 
1881/2006). 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
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•  

Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του 
(τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 
κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για 
επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 
1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου 
βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι 
από 500-550 γραµµάρια. 

ΝΑΙ 

  

•  
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς φθορές ή ανοίγµατα). 

ΝΑΙ   

•  
Τα τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια 
(δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

•  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

•  

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» µε 
προσθήκη ανάλογα του τµήµατος του 
σφαγίου της παραγράφου 3. IV  

� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)». 

� Η  ποσότητα του περιεχοµένου σε 
κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό βάρος). 

� Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το 
εµπορικό σήµα και η διεύθυνση του 
συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 

� Η σήµανση αναγνώρισης. 
� Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη 

νοµοθεσία για την πρόσθετη 
επισήµανση των βοοειδών, ήτοι: 

- Ο αριθµός αναγνώρισης του 
ζώου 

- Η χώρα γέννησης & εκτροφής 
του ζώου ή χώρα καταγωγής 

- Η χώρα σφαγής και ο αριθµός 
έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) 
του σφαγείου 

- Η ηµεροµηνία σφαγής 
� Οδηγίες συντήρησης 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 

ΝΑΙ 

  

•  

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» 
� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος)’’. 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

ΝΑΙ 
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� Η σήµανση αναγνώρισης 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Συνθήκες αποθήκευσης 

 

•  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

•  

Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς 
θαλάµους ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 7°C 
το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Οι 
ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε 
διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, και η 
καταγραφή της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται 
αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα 
στον έλεγχο. 
∆ιανοµή µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη 
σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας (όπως 
προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα µεταφορικά 
µέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που 
εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
� Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 

παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται 
βαρύνουν τον προµηθευτή. 

�  Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας 
ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, συσκευασίας 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 

συνθηκών υγιεινής. 
� Τα γενικά, βασικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  

 

 

2. ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΩΝ ‘ΣΠΑΛΑ’ Ή ‘ΜΠΟΥΤΙ’ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr. (Φ.Π.Α. 13%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Χοιρινό κρέας 

 

•  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

•  

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήµανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος  σύµφωνα µε  
την  συντοµογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 
853/04. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα 
θα πρέπει να προέρχεται  από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων 

ΝΑΙ 
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εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 
εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

•  

Το χοιρινό κρέας πρέπει να έχει παραχθεί 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων 
(Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν 
κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ΝΑΙ 
  

•  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

•  
Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική 
ηµεροµηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ηµέρες 
από την ηµεροµηνία παραλαβής του. 

ΝΑΙ   

•  

Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, 
διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι 
κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία 
του κρέατος. 

ΝΑΙ 
  

•  

Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από 
ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 
καλά, είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο 
στάδιο γεννητικής ωριµότητας είτε θηλυκά που 
δεν χρησιµοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η διαµόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα 
σφάγια να είναι ογκώδη στην εµφάνιση και να 
έχουν ανεπτυγµένες µυϊκές µάζες, κυρίως 
στους µηρούς και ωµοπλάτες. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε το λίπος να είναι κατανεµηµένο, 
λευκωπό, όχι µαλακό και ελαιώδες. Να έχει 
γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους 
και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το 
πάχος που αποµένει να είναι µικρότερο από 5 
χιλιοστόµετρα. Η µέτρηση µπορεί να γίνει σε 
κάθε σηµείο του σφαγίου. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα τεµάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να 
προέρχονται από τα εξής τµήµατα του 
σφαγίου: «σπάλα» ή «µπούτι», τα οποία 
πρέπει να είναι αποστεωµένα. 

ΝΑΙ 
  

•  
Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώµα 
χαρακτηριστικό του είδους. 

ΝΑΙ   

•  
Να είναι καλά συντηρηµένο και καθαρό. ΝΑΙ   

•  
Να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, 
σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 

ΝΑΙ   

•  

∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  
α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του 
ενδοµυϊκού συνδεόµενου φυσικώς µε το 
κρέας. 
 
β) Μικρών τεµαχίων κρέατος (TRIMMINGS) 
και αποξεσµάτων οστών. 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

•  

 
Το τρόφιµο δεν πρέπει να έχει υποστεί µεταβολή 
των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν 
στη συντήρησή του και να το καταστήσουν 
ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

ΝΑΙ 

  

•  ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
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•  

Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί  
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων & 
αντιµικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) 
καθώς και επιµολυντών  (βαρέα µέταλλα, διοξίνες 
και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 
1881/2006). 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

•  

Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του 
(τεµαχισµός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 
κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για 
επαφή µε τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 
1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου 
βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι 
από 500-550 γραµµάρια. 

ΝΑΙ 

  

•  
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς φθορές ή ανοίγµατα). 

ΝΑΙ   

•  
Τα  τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια 
(δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

•  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

•  

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών 
ενδείξεων στην επισήµανση των 
προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 
 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Το  είδος  «Χοιρινό Άνευ Οστών»  µε  
προσθήκη  ανάλογα  του  τµήµατος  
του σφαγίου της παραγράφου 3. VΙ  

� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)». 

� Η  ποσότητα του περιεχοµένου σε 
κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό βάρος). 

� Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το 
εµπορικό σήµα και η διεύθυνση του 
συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 

� Η σήµανση αναγνώρισης. 
� Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη 

νοµοθεσία για την πρόσθετη 
επισήµανση των βοοειδών, ήτοι: 

- Ο αριθµός αναγνώρισης του 
ζώου 

- Η χώρα γέννησης & εκτροφής 
του ζώου ή χώρα καταγωγής 

- Η χώρα σφαγής και ο αριθµός 
έγκρισης (σήµα αναγνώρισης) 
του σφαγείου 

- Η ηµεροµηνία σφαγής 
� Οδηγίες συντήρησης 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 

ΝΑΙ 
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πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

•  

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Το είδος «Χοιρινό Άνευ Οστών» µε 
προσθήκη ανάλογα του τµήµατος  του 
σφαγίου της παραγράφου 3. VΙ 

� Η φράση ‘‘Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 
Μήνας/Έτος)’’. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Η σήµανση αναγνώρισης 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Συνθήκες αποθήκευσης 

 

ΝΑΙ 

  

•  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

•  

Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς 
θαλάµους ώστε να διασφαλίζεται θερµοκρασία 
7°C το ανώτερο σε όλα τα σηµεία του κρέατος. Οι 
ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε 
διακριβωµένα όργανα θερµοµέτρησης, και η 
καταγραφή της θερµοκρασίας είτε θα γίνεται 
αυτόµατα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα 
στον έλεγχο. 
∆ιανοµή µε κατάλληλα µέσα µεταφοράς υπό ψύξη 
σε ενδεδειγµένες συνθήκες θερµοκρασίας (όπως 
προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα µεταφορικά 
µέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που 
εκδίδεται από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
� Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 

παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται 
βαρύνουν τον προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται σε άµεση αντικατάσταση τους. 

�  Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας 
ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, συσκευασίας 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 

συνθηκών υγιεινής. 
� Τα γενικά, βασικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
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5Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α Γ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 
 (ΦΠΑ 13%) CPV:15110000-2 

 
2. ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.750 gr (Φ.Π.Α. 13%) 

 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Νωπό κοτόπουλο ολόκληρο σε συσκευασία περίπου 1.750 gr 

 

•  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΤΟΥ 

•  

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό 
των απαιτήσεων για την προµήθεια νωπού κρέατος 
πουλερικών (κοτόπουλο) για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
 
Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιµο) εννοείται 
πουλερικό, στο οποίο η άκρη του στέρνου είναι 
εύκαµπτη (δεν έχει αποστεωθεί), σύµφωνα µε 
Κανονισµό ΕΟΚ αριθ. 543/2008. 

ΝΑΙ   

•  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

•  

Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να 
προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
και  να φέρει σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς 
σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και 
τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα 
πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριµένων 
εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες 
έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα 
τους στην ΕΕ. 

ΝΑΙ 

  

•  

Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
περί υγιεινής τροφίµων  (Καν. 852/2004 & 
Καν.853/2004) και περί κανόνων εµπορίας 
κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 
1308/2013), όπως έχουν κατά περίπτωση 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ΝΑΙ 
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•  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

•  

Το  κρέας  πουλερικών  πρέπει  να  αναφέρεται  
σε  ηµεροµηνία  σφαγής µικρότερη των  3 
ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
  

•  

Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, 
διατηρηµένο σε θερµοκρασία ψύξης (όχι 
κατάψυξη). 

ΝΑΙ 
  

•  

Τα  κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από 
πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής 
και των δύο  γενών, καλά αναπτυγµένα, 
ηλικίας µέχρι τριών (3) µηνών (BROILER). 

ΝΑΙ 

  

•  

Να είναι ταξινοµηµένα ως ποιότητας «Α» 
σύµφωνα µε τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 
1308/2013 όπως έχουν κατά περίπτωση 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ΝΑΙ 

  

•  

Να είναι ευσπλαχνισµένα και να απουσιάζουν η 
κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό και 
κάτω (η τοµή να γίνεται στο µέσο της 
άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, 
τα γεννητικά όργανα, οι αδένες της αµάρας, η 
χοληδόχος κύστη, τα πνευµόνια, η καρδιά, το 
στοµάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρµα µαζί 
µε το υποδόριο λίπος της αµάρας. 

ΝΑΙ 

  

•  

 Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι 

παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και 

σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι 

και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό 

στρώμα λίπους  στο στήθος, την πλάτη και τους 

μηρούς. 

ΝΑΙ 

  

•  

Να µην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη 
τους. Λίγα µικρά πούπουλα, τµήµατα στελεχών 
(άκρες καλάµων) και τρίχες (filoplumes) είναι 
δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα 
πόδια, τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω 
άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 

ΝΑΙ 

  

•  

Το χρώµα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό 
του είδους, το δε χρώµα του δέρµατος να είναι 
λευκό ως λευκοκίτρινο. 

ΝΑΙ 
  

•  
Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και καθαρά, χωρίς 
κανένα ορατό ξένο σώµα, ακαθαρσία ή αίµα. 

ΝΑΙ   

•  

Τα σφάγια να είναι χωρίς ορατές κηλίδες 
αίµατος εκτός από όσες είναι µικρού µεγέθους 
και διακριτικές. 

ΝΑΙ 
  

•  
Τα σφάγια να µη φέρουν σοβαρούς µώλωπες ΝΑΙ   
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και αλλοιώσεις από  κτυπήµατα. 

•  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

•  

Τα κοτόπουλα δεν πρέπει να έχουν υποστεί 
µεταβολή των οργανοληπτικών του 
χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που 
µπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να 
το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση. 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

•  

Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νοµοθεσίας ως προς τα µικροβιολογικά κριτήρια 
ασφάλειας σχετικά µε την Salmonella 
typhimurium και Salmonella enteritidis,  
(Κανονισµός  (ΕΚ)  αριθ.1086/2011 ). 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

•  

Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νοµοθεσίας περί  
καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων & 
αντιµικροβιακων  παραγόντων (Καν. 37/2010) 
καθώς και επιµολυντών (βαρέα µέταλλα, διοξίνες 
και παρόµοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 
1881/2006). 

 

ΝΑΙ 

  

•  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

•  

Κάθε τεµάχιο, µετά από την επεξεργασία του 
(σφαγή, εκσπλαγχνισµός) θα πρέπει να 
συσκευάζεται σε «δισκάκι» µε διαφανή 
µεµβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία), και 
τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
για τρόφιµα (Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 
1935/2004). Το καθαρό βάρος του 
περιεχοµένου κοτόπουλου πρέπει να 
κυµαίνεται µεταξύ 1.750 και 2.000 
γραµµαρίων. 

ΝΑΙ 

  

•  
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια 
(χωρίς φθορές ή ανοίγµατα). 

ΝΑΙ   

•  

Τα  τεµάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια 
(δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
  

•  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

•  

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

� Το είδος χοιρινό «Ολόκληρο νωπό 

ΝΑΙ 
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Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιµα 
εντόσθια»    

� Η κατηγορία ποιότητα «Α». 
� Η Ηµεροµηνία σφαγής. 
� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος)». 
� Η  ποσότητα του περιεχοµένου σε 

κιλά/ή γραµµάρια (καθαρό βάρος). 
� Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή το 

εµπορικό σήµα και η διεύθυνση του 
συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 

� Η σήµανση αναγνώρισης. 
� Οδηγίες συντήρησης 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Αναφορά στην προέλευση του κρέατος 
(Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής. 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση 
του τροφίµου, θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της κείµενης ενωσιακής και 
εθνικής νοµοθεσίας. 

 

•  

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Το είδος «Νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα 
βρώσιµα εντόσθια». 

� Η κατηγορία ποιότητα «Α». 
� Η Ηµεροµηνία σφαγής. 
� Η φράση «Ανάλωση µέχρι (Ηµέρα/ 

Μήνας/Έτος)». 
� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 

της παρτίδας παραγωγής ή 
συσκευασίας. 

� Η σήµανση αναγνώρισης 
� φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 
� Συνθήκες αποθήκευσης 

 

ΝΑΙ 

  

•  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

•  

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να 
φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάµους ώστε η 
θερµοκρασία του κρέατος να µην ανέρχεται πάνω 
από   4°C. Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε διακριβωµένα όργανα 
θερµοµέτρησης, και η καταγραφή της 
θερµοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόµατα, είτε σε 
χειρόγραφα αρχεία διαθέσιµα στον έλεγχο. 
 
Η διανοµή πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα µέσα 
µεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγµένες συνθήκες 
θερµοκρασίας (όπως  προαναφέρθηκαν) και 
υγιεινής. Τα µεταφορικά µέσα θα πρέπει να 
διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται  από  την 
αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
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Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 
� τις απαιτήσεις  επισήµανσης, συσκευασίας 
� Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή τροφίµων ως προς την τήρηση θερµοκρασίας και 

συνθηκών υγιεινής. 
� Τα γενικά, βασικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  
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6Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α ∆ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) 

 
 (ΦΠΑ 13%) CPV:15300000-1 

 
8. Ροδάκινα σε συσκευασία 2 Kgr.  
9. Σταφύλια σε συσκευασία 2 Kgr.  
10. Λάχανο ολόκληρο βάρος τµχ 1,5 Kgr περίπου.  
11. Κολοκυθάκια σε συσκευασία 1 Kgr.  
12. Καρότα σε συσκευασία  1 Kgr.  
13. Τοµάτες σε συσκευασία 1 Kgr.  
14. Πατάτες σε συσκευασία δικτακίων2 Kgr.  

 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά Ορισµός Είδους 
Προµήθεια φρέσκων τροφίµων (Είδη Οπωροπωλείου) 

 

•  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΤΟΥ 

•  

Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
των οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη 
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. [Καν. (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011]. 

ΝΑΙ 

  

•  

Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, 
τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη 
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα Σύνολο των νωπών φρούτων και λαχανικών 
(ροδάκινα κολοκυθάκια καρότα τοµάτες 
πατάτες): Τα χορηγούµενα είδη θα είναι 
τελευταίας σοδειάς και πρώτης ποιότητας. ∆εν 
θα χορηγούνται άγουρα ούτε θα φέρουν 
αλλοιώσεις - συρρικνώσεις του φλοιού. Ο 
χαρακτηρισµός της ποιότητας συνάδει µε τις 
σχετικές αγορανοµικές διατάξεις. Τα 
συγκεκριµένα προϊόντα θα πρέπει να 
διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς 
αναµίξεις διαφόρων ποιοτήτων και 
ανεξαρτήτου ποικιλίας. Επιπλέον θα πρέπει να 
µην έχουν υγρασία µεγαλύτερη από το 
επιτρεπόµενο.  

ΝΑΙ 

  

•  
Κολοκύθια: φρέσκα αρίστης ποιότητος, ώριµα, 
γλυκά, µετρίου µεγέθους. 

ΝΑΙ   



-
10

 

•  
Καρότα:  Φρέσκα αρίστης ποιότητας, ώριµα και 
γλυκά, µετρίου µεγέθους,τραγανά. 

ΝΑΙ   

•  

Ροδάκινα: Πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας 
πρόσφατης συλλογής, απαλλαγµένα από ξένες 
ύλες και ελαττώµατα και να µην εµφανίζουν 
αλλοίωση της σύστασης τους και των 
οργανοληπτικών τους χαρακτήρων . Επίσης 
δεν θα πρέπει να είναι είτε άγουρα είτε πολύ 
ώριµα. 

ΝΑΙ 

  

•  

Πατάτες: Η ποιότητα, η υγιεινή και τα 
χαρακτηριστικά των πατατών θα πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. [Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 543/2011, Καν. (ΕΚ) 852/2004 και 
άρθρο 119 του ΚΤΠ]. Οι πατάτες θα πρέπει να 
έχουν παραχθεί και συσκευαστείσε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Οι 
πατάτες θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
Γενικές Προδιαγραφές Εµπορίας (Παράρτηµα 
Ι, Μέρος Α) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
543/2011.Οι πατάτες θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της 
ενωσιακής νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα µέταλλα κ.ά.).Οι πατάτες ανεξάρτητα 
από την ποικιλία πρέπει να είναι πρώτης 
ποιότητας και πρόσφατης εσοδείας. 

ΝΑΙ 

  

•  

Ντοµάτες:Θα πρέπει να είναι σκληρές σε όλα 
τα σηµεία τους, σφιχτές, στιβαρές και να µην 
είναι πουθενά χτυπηµένες. Θα πρέπει να είναι 
µεσαίου µεγέθους, κόκκινου χρώµατος και 
µέσης ωριµότητας. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα  Αχλάδια και τα σταφύλια θα πρέπει να 
συµµορφώνονται  µε  τις  Ειδικές 
Προδιαγραφές  Εµπορίας  (Παράρτηµα  Ι,  
Μέρος  Β)  του  Καν  (ΕΕ)  αριθ. 543/2011, 
ενώ τα λάχανα µε τις Γενικές Προδιαγραφές   
Εµπορίας (Παράρτηµα Ι, Μέρος Α) του ίδιου 
Κανονισµού. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα Αχλάδια και τα σταφύλια θα πρέπει να 
είναι Κατηγορίας Ι, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις Ειδικές Προδιαγραφές 
Εµπορίας (Παράρτηµα Ι, Μέρος Β) του Καν 
(ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα  ροδάκινα θα είναι συσκευασµένα σε 
διχτάκι (µονάδα συσκευασίας), κατάλληλο 
για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα 
συσκευασίας θα περιέχει 10 - 12 τεµάχια και 
το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 

ΝΑΙ 
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2,0 κιλά 

•  
Το βάρος κάθε λάχανου πρέπει να 
κυµαίνεται από 1,5 έως 2,0 κιλά. 

ΝΑΙ   

•  

Τα  Αχλάδια θα είναι συσκευασµένα σε 
διχτάκι (µονάδα συσκευασίας), κατάλληλο 
για επαφή µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα 
συσκευασίας θα περιέχει κατά µέγιστο 14 
τεµάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα 
είναι περίπου 2,0 κιλά. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα Κολοκύθια θα είναι συσκευασµένα σε  
σφραγισµένη πλαστική σακούλα (µονάδα 
συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε 
τρόφιµα. Το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 
περίπου 1,0 κιλό. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα σταφύλια θα είναι συσκευασµένα σε 
διάτρητη σφραγισµένη πλαστική σακούλα 
(µονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή 
µε τρόφιµα. Κάθε µονάδα συσκευασίας θα 
έχει καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

ΝΑΙ 

  

•  

Τα καρότα θα είναι συσκευασμένα σε  

σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα 

συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε 

τρόφιμα. Το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 

περίπου 1,0 κιλό. 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι τομάτες θα είναι συσκευασμένες σε  

σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα 

συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε 

τρόφιμα. Το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι 

περίπου 1,0 κιλό. 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι πατάτες θα  είναι  συσκευασμένες σε διχτάκι  

(μονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή 

µε τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα 

περιέχει κατά μέγιστο 14 τεμάχια και το 

συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 

κιλά. 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι µονάδες συσκευασίας των αχλαδιών, των 
ροδάκινων, των σταφυλιών, των κολοκυθιών 
των καροτών, των ντοµατών και των 
πατατών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα 
µπορούν να πολτοποιούνται. 

ΝΑΙ 

  

•  
Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες 
παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες». 
 

ΝΑΙ   
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•  ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

•  

Με την επιφύλαξη των επιτρεποµένων ορίων 
ανοχής κατά περίπτωση (βλέπε σχετικές Ειδικές 
Προδιαγραφές Εµπορίας), τα προϊόντα πρέπει να 
είναι: 

� Ακέραια 
� Υγιή  –  αποκλείονται τα προϊόντα που 

έχουν προσβληθεί από σήψη ή 
αλλοιώσεις που τα καθιστούν 
ακατάλληλα για κατανάλωση. 

� Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγµένα από 
κάθε ορατή ξένη ύλη. 

� Ουσιαστικά απαλλαγµένα από 
επιβλαβείς οργανισµούς. 

� Ουσιαστικά απαλλαγµένα από φθορές, 
οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισµούς. 

� Απαλλαγµένα από µη φυσιολογική 
εξωτερική υγρασία. 

� Απαλλαγµένα από ξένη οσµή και / ή 
ξένη γεύση. 

� Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε 
κατάσταση τέτοια ώστε να τους 
επιτρέπει να αντέχουν τη µµεταφορά 
και τον εν γένει χειρισµό και να 
φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση 
στον τόπο προορισµού. 

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

 

ΝΑΙ 

  

•  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

•  

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην 
επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1169/2011 

 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, 
να αναγράφονται: 

  
� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και 

κατηγορία) 
� Η περιοχή παραγωγής 
� Η καθαρή ποσότητα του τροφίµου 

εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια. 
� Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 

αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
� Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η  

διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίµων (όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 
1169/2011). 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 

ΝΑΙ 
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πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης 
ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας. 
 

•  

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

� Η ονοµασία του τροφίµου (είδος και 
κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής 
της. 

� Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση 
της παρτίδας. 

� φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

� Ο αριθµός της σύµβασης. 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 
παραδοθέντων τροφίµων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον 
προµηθευτή. 
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� τα γενικά και µακροσκοπικά χαρακτηριστικά και των επισηµάνσεων 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 
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7Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Ε 
ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙ∆Η CPV:33750000-2 

 
 

1. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 56-64 ΤΜΧ  (Φ.Π.Α. 24%) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Μωροµάντηλα σε συσκευασία 56-64 τµχ. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 
τουλάχιστον 56 τεµάχια. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο 
άρωµα. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες 
επιδερµίδες. 

ΝΑΙ 
  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η  ηµεροµηνία  παραγωγής  τους  δεν  θα  
πρέπει  να  είναι  παλαιότερη  από  12 
µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  
Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ   

•  
Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

� η επωνυµία του κατασκευαστή,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

ΝΑΙ   
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δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� τα συστατικά του προϊόντος και ο 
αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα κατ’  ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 

2. ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18  Kgr ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50-54 ΤΜΧ (Φ.Π.Α. 24%)  
  3.  ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25  Kgr ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44-46 ΤΜΧ (Φ.Π.Α. 24%)  

 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Πάνες για 7-18 Kgr σε συσκευασία των 50-54 τµχ. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε 
συσκευασία περιεχοµένου από 50 έως και 54 
τεµάχια οι πάνες 7-18 gr και σε συσκευασία 
περιεχοµένου 44-46 τεµαχίων για 11-25 gr 

 

ΝΑΙ 
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•  

Οι υπό προµήθεια βρεφικές πάνες θα 
πρέπει να δίνονται σε τρία µεγέθη: 

• από 7 έως 18 kgr  

• από 11 έως 25 kgr. 

ΝΑΙ 

   

•  

Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή 
που δεν ερεθίζει το δέρµα, να είναι 
απορροφητικές και να διαθέτουν σύστηµα 
κλεισίµατος «κριτς - κρατς». 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η  ηµεροµηνία παραγωγής των βρεφικών 
πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  
Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ   

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� τα συστατικά του προϊόντος και ο 
αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι  συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα κατ’ ελάχιστον οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 

ΝΑΙ   



-
11

 

� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Ο αριθµός της σύµβασης 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς, τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισήµανσης. 

Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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8Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

ΟΜΑ∆Α Ζ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 4-14 ΕΤΩΝ CPV 39230000-3 

 
 

1. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ  (Φ.Π.Α. 24%) 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σχολικές Τσάντες (πλάτης) 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Να είναι υφασμάτινες ή δερμάτινες και 

εναλλακτικά νάυλον ή πολυέστερ 

ΝΑΙ 
  

•  
Nα έχουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η 

χώρα προέλευσης. 

ΝΑΙ 
  

•  Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά ΝΑΙ   

•  
Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και 

τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να 

είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την 

ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά 

να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  
Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ   

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυμία του κατασκευαστή και του 

υπεύθυνου διανομής,  
� η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα 

ΝΑΙ 
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πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσης, 

� ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται 
και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

•  
Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους  και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν 
έκτυπα ή με αυτοκόλλητη ταινία, κατ’  ελάχιστον 
οι παρακάτω επισημάνσεις: 

� Η επωνυμία του προϊόντος. 
� Ο υπεύθυνος διανομής. 
� Ο αριθμός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

ΝΑΙ   

 

2. ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  (Φ.Π.Α. 24%) 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Γραφική ύλη 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Κατ’ ελάχιστον 8 τετράδια (50 
φύλλων): 

• 1 κασετίνα µέσου µεγέθους 
• Κατ’ ελάχιστον  8 µολύβια  
• 1 ξύστρα  
• Κατ’ ελάχιστον 2 γόµες  
• 1 σετ γεωµετρικών οργάνων 

(χάρακας – γνώµονας – 
διαβήτης – µοιρογνωµόνιο) 

• Κατ’ ελάχιστον 5 ντοσιέ µε 
ελάσµατα για διαφάνειες  

• 1 πακέτο διαφάνειες 
(τουλάχιστον 100 τεµάχια) 

• 1 φάκελο µε αυτιά και λάστιχο 

ΝΑΙ 
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• 1 πακέτο ξυλοµπογιές (24 τεµ.) 
• 1 πακέτο µαρκαδόροι χοντροί 

(24 τεµ.) 
• 1 ψαλίδι  
• 1 πακέτο Α4 (φωτοτυπικό λευκό 

χαρτί) 
• 1 κόλα υγρή τουλάχιστον  30  

γραµµάρια 
• 1 κόλα  stick τουλάχιστον 20 

γραµµάρια 
• 1 µπλοκ µε χαρτόνια canson 

µεγέθους Α4 
• 1 µπλοκ ακουαρέλας µεγάλο 
• 3 πινέλα (διάφορα µεγέθη) 
• 1 Παλέτα Αυγοθήκη 
• 1 πακέτο νεροµπογιές (όχι 

τέµπερες) 
• 2 Στυλό διαρκείας 

 

•  Να είναι κατάλληλα για σχολική χρήση ΝΑΙ   

•  
Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για 
παιδιά 

ΝΑΙ 
  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα 
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  
Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ   

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου 

διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� ο αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

ΝΑΙ 
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•  
Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους  και 
αντοχής για παλετοποίηση  

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Ο αριθµός της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς, τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισήµανσης. 

Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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9Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

ΟΜΑ∆Α Η 
ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ CPV: 33700000-7 

 

1.Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Οδοντόκρεµα 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75  εώς 
100ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα 
θα αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο. 

ΝΑΙ 
  

•  Να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή. ΝΑΙ   

•  
Να είναι κατάλληλη για χρήση από 
ενήλικες. 

ΝΑΙ 
  

•  

Να περιέχει φθοριούχο νάτριο 
τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 
1150ppmF-. 

ΝΑΙ 

  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα 
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
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•  

Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιµοποίητο 
και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης 
και θα περιέχεται σε κατάλληλου 
µεγέθους χάρτινη  κλειστό κουτί 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου 

διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� ο αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Ο αριθµός της σύµβασης. 

ΝΑΙ   
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2.Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Οδοντόβουρτσα 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Να είναι κατάλληλη για χρήση από 
ενήλικες. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να διατίθεται µαζί µε προστατευτικό 
κάλυµµα κεφαλής. 

ΝΑΙ 
  

•  Να είναι µέτριας σκληρότητας (medium). ΝΑΙ   

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε  οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια 
και αχρησιµοποίητη και θα περιέχεται σε 
κατάλληλου µεγέθους χάρτινη ή πλαστική 
κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, 
χωρίς ίχνη παραβίασης, µαζί µε το 
προστατευτικό κάλυµµα της κεφαλής της. 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: 
� η επωνυµία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανοµής, 
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 
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 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
 

3.ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Κουτί πρώτων βοηθειών 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Κάθε (πλαστικό κουτί ή αδιάβροχη τσάντα 
µεταφοράς) θα αποτελείται από 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• οδηγός πρώτων βοηθειών 
• ρολό λευκοπλάστη 
• Band Aids σε διάφορα µεγέθη 

(100 τεµάχια)  
• Band Aid ειδικά για εγκαύµατα 

(5 τεµάχια) 
• αντισηπτικά τσιρότα (5 τεµάχια)  
• µη υφασµάτινες κοµπρέσες 

100x100mm (3 τεµάχια) 
• τουλάχιστον 5 παραµάνες 

ασφαλείας 
• κουβέρτα διάσωσης 
• γάζες 10x10,2Cm, (10 τεµάχια) 
• ψαλίδι,  
• µαντηλάκια  οινοπνεύµατος (5 

τεµάχια) 
• αποστειρωµένα γάντια  

 

ΝΑΙ 

  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
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•  

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα 
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ 
  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου 

διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� ο αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
 

4.ΣΑΠΟΥΝΙ 75 gr-100gr ΣΕ ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 



-
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   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σαπούνι 75-100 gr σε σαπουνοθήκη 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Να είναι στερεό σε πλάκα µε ευχάριστη 
οσµή. 

ΝΑΙ 
  

•  Να µην προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα. ΝΑΙ   

•  
Το βάρος κάθε τεµαχίου θα είναι µεταξύ 
75grκαι 100gr. 

ΝΑΙ 
  

•  

Κάθε τεµάχιο θα συνοδεύεται από 
κατάλληλου µεγέθους πλαστική 
σαπουνοθήκη µε καπάκι. 

ΝΑΙ 

  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε σαπούνι και η σαπουνοθήκη του θα 
είναι καινούρια και αχρησιµοποίητα και θα 
περιέχονται σε χάρτινη ή πλαστική κλειστή 
και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς ίχνη 
παραβίασης. 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανοµής,  
� τα συστατικά του προϊόντος,  
� η ποσότητα σε gr   
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
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 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
 

5.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σαµπουάν σε συσκευασία 500gr 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Κάθε συσκευασία θα περιέχει 500 ml 
προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να είναι κατάλληλο για χρήση από 
ενήλικες. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά 
µαλλιά. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει 
ελεύθερα. 

ΝΑΙ 
  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια 
και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε 
θα πρέπει να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες 
ή να παρουσιάζει διαρροές. 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή ,  
� τα συστατικά του προϊόντος,  
� οι οδηγίες χρήσης 
� η ποσότητα σε gr   
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  
χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
6.ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 16-18 ΤΜΧ 

 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σερβιέτες σε συσκευασία 16-18 τµχ 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 16 
έως και 18 τεµάχια. 

ΝΑΙ 
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•  

Οι σερβιέτες να είναι κατάλληλης αντοχής 
και απορροφητικότητας στην κατηγορία 
«για µεγάλη ροή». 

ΝΑΙ 
  

•  Να έχουν ανατοµικό σχήµα. ΝΑΙ   

•  Να φέρουν προστατευτικά «φτερά». ΝΑΙ   

•  
Να είναι δερµατολογικά ελεγµένες και να 
µην προκαλούν ερεθισµούς. 

ΝΑΙ 
  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε 
κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, ενώ 
όλα τα τεµάχια θα περιέχονται επίσης σε 
κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία, χωρίς 
ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανοµής,  
� ηµεροµηνία παραγωγής, 

(Σηµείωση: Η ηµεροµηνία 
παραγωγής αναγράφεται επί των 
συσκευασιών σύµφωνα µε το 
Ιουλιανό ηµερολόγιο. Πιο 
συγκεκριµένα, στην ένδειξη της 
παρτίδας, η ηµεροµηνία παραγωγής 
αναφέρεται στα δύο τελευταία 
πεδία  πριν την ακριβή ώρα 
παραγωγής. Παράδειγµα : στην 
εγγραφή 
ΕΕΟΟ119/07/292/15/18:38 → η 
ηµεροµηνία παραγωγής είναι η 
292η ηµέρα του έτους 2015, 
δηλαδή η 19.10.2015) 

� ο αριθµός των τεµαχίων ανά 
συσκευασία  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 
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•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
 

7. ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Υπνόσακοι 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Κάθε υπνόσακος θα παρέχεται µε 
συσκευασία µεταφοράς, και θα καλύπτει 
τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:  

� Αδιάβροχος, µε διαστάσεις 
τουλάχιστον 150 x 60, βάρος,  

� εύρος θερµοκρασιών: 0c/+25c ή 
καλύτερος και υλικό polyester & 
hollowfibre ή αντίστοιχο 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα 
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
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•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ 
  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� ο αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
 

8. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 
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   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Κουβέρτες 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Κάθε κουβέρτα θα είναι ηµίδιπλη, και θα 
παρέχεται µε συσκευασία µεταφοράς  

ΝΑΙ 
  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα 
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστό και 
σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

ΝΑΙ 
  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� ο αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 

  

•  
Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου  βάρους  και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

ΝΑΙ   



-
13

 

επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 
 
 

9. ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σάκος µεταφοράς 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

2.  
Ο σάκος να είναι κατασκευασµένος από 
ύφασµα. 

ΝΑΙ 
  

3.  
Να φέρει ιµάντα ανάρτησης και κλείσιµο 
µε φερµουάρ, κουµπί ή κλιπ. 

ΝΑΙ 
  

4.  
Ο σάκος επιτρέπεται να φέρει το λογότυπο 
του προµηθευτή. 

ΝΑΙ 
  

5.  

Ο σάκος θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί 
και να διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε 
την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε σάκος θα περιέχεται σε πλαστική 
κλειστή συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, 
µε την επισήµανση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», µέσα σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� Η επωνυµία του προϊόντος, 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή, 
� κατασκευαστή και του υπεύθυνου 

ΝΑΙ 
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διανοµής,  
� ο αριθµός των τεµαχίων που 

περιέχονται  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

Σηµείωση: σε περίπτωση που οι σάκοι 
µεταφοράς δεν παραδίδονται σε πλαστική 
κλειστή συσκευασία, θα παραλαµβάνονται 
εφόσον βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, 
δεν είναι σκισµένοι, ξηλωµένοι, δεν 
φέρουν σηµάδια, υγρασία κ.λ.π. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη 
ταινία κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 
� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς, τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισήµανσης. 

Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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10Ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

ΟΜΑ∆Α Θ 
ΕΙ∆Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV: 39230000-3 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr. 

 

1.ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2Kgr 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σκόνη για πλύσιµο ρούχων σε συσκευασία 2 Kgr. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  Η σκόνη πλυσίµατος θα είναι κατάλληλη 
για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο. 

ΝΑΙ   

•  

Η σκόνη πλυσίµατος θα παρασκευάζεται, 
θα τυποποιείται από εγκεκριµένες 
εγκαταστάσεις και θα διατίθεται στο 
εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  
Η σκόνη πλυσίµατος ρούχων θα διατίθεται 
σε συσκευασίες περιεχοµένου 16 έως 24 
µεζούρες πλύσης. 

ΝΑΙ   

•  Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό 
και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

ΝΑΙ   

•  Να καθαρίζει αποτελεσµατικά τα ρούχα 
και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

ΝΑΙ   

•  
Να µην αφήνει υπολείµµατα του 
προϊόντος στα ρούχα µετά από το 
ξέβγαλµα. 

ΝΑΙ   

•  

Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά 
και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι 
µικρότερη από 5% αντίστοιχα. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Η σκόνη θα είναι συσκευασµένη σε 
σφραγισµένη χάρτινη ή πλαστική 
συσκευασία η οποία δεν θα έχει 
σχισίµατα, τρύπες και διαρροή του υλικού.  
 

ΝΑΙ 
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•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανοµής,  
� οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, 
� τα συστατικά και η ποσότητα του 

περιεχοµένου, 
� η δοσολογία,  
� ο  αριθµός της άδειας λειτουργίας 

του  κατασκευαστή  και 
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ 
  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 
2. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Υγρό Καθαριστικό γενικής χρήσης 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι 
σύµφωνο µε τα προβλεπόµενα στην 
ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

ΝΑΙ   

•  Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για 
γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

ΝΑΙ   

•  Να είναι υγρό µε ευχάριστη και διακριτική 
οσµή. 

ΝΑΙ   
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•  Να µην είναι διάλυµα υποχλωριώδους 
νατρίου (χλωρίνη). 

ΝΑΙ   

•  
Η δοσολογία, για γενικό καθαρισµό 
(συνήθη χρήση), να µην  υπερβαίνει τα 
5ml/lt νερού. 

ΝΑΙ   

•  Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα. ΝΑΙ   

•  
Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά 
και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι 
µικρότερη από 5% αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

•  

Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να 
είναι συσκευασµένο σε πλαστικές φιάλες 
µε καπάκι µε καθαρό περιεχόµενο δύο (2) 
λίτρα προϊόντος. 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και 
να µην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, 
σπασίµατα ή ρωγµές. 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται 
κατ’ ελάχιστον:  

� η επωνυµία του κατασκευαστή και 
του υπευθύνου διανοµής,   

� οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,   
� ο  όγκος  του  περιεχοµένου,  
� ο αριθµός της άδειας λειτουργίας 

του κατασκευαστή  
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  
χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και 
αντοχής για παλετοποίηση. 
 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

ΝΑΙ   
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περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 
 
 

4. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων σε συσκευασία 500ml 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Το   υγρό   απορρυπαντικό   πρέπει   να   
παράγεται   και   αν   συσκευάζεται   σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις και να 
διατίθεται στην αγορά σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 

  

•  Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται 
περίπου 0,5 lt προϊόντος. 

ΝΑΙ   

•  
Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι 
συµπυκνωµένο και να διαλύει εύκολα τα 
λίπη. 

ΝΑΙ   

•  Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει 
ευχάριστη οσµή. 

ΝΑΙ   

•  
Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά 
και σε µη ιονικά τασιενεργά θα είναι 
µικρότερη από 5% αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε 
κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη µε 
καπάκι, που θα κλείνει ερµητικά και δε θα 
έχει σχισίµατα ή τρύπες και δε θα 
εµφανίζει διαρροές. 

ΝΑΙ 

  

•  

Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και 
σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και 
να µην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, 
σπασίµατα ή ρωγµές. 

ΝΑΙ 
  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται 
κατ’ ελάχιστον:  

� η επωνυµία του κατασκευαστή και 
του υπευθύνου διανοµής,   

� οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,   
� ο  όγκος  του  περιεχοµένου,  
� ο αριθµός της άδειας λειτουργίας 

ΝΑΙ 
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του κατασκευαστή  
η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. 
∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

•  
Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  
χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη 
ταινία κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο  υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Ο αριθµός της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

 
 

4.Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 
Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Οδοντόκρεµα 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  

Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75  εώς 
100ml προϊόντος και η ακριβής ποσότητα 
θα αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο. 

ΝΑΙ 
  

•  Να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή. ΝΑΙ   

•  
Να είναι κατάλληλη για χρήση από 
ενήλικες. 

ΝΑΙ 
  

•  

Να περιέχει φθοριούχο νάτριο 
τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 
1150ppmF-. 

ΝΑΙ 

  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
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•  

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα 
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες 
από την ηµεροµηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 

  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιµοποίητο 
και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης 
και θα περιέχεται σε κατάλληλου 
µεγέθους χάρτινη  κλειστό κουτί 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του υπεύθυνου 

διανοµής,  
� η ηµεροµηνία παραγωγής, η οποία 

δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 
από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης,  

� ο αριθµός των τεµαχίων που 
περιέχονται και  

� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε 
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

 

ΝΑΙ 

  

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Ο αριθµός της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

 
 
 

5.ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr 
 

Α/Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

   ΥΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟ- 

ΜΠΗ 

 Γενικά  
Σαµπουάν σε συσκευασία 500gr 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΟΥΣ 

•  
Κάθε συσκευασία θα περιέχει 500 ml 
προϊόντος. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να είναι κατάλληλο για χρήση από 
ενήλικες. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά 
µαλλιά. 

ΝΑΙ 
  

•  
Να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει 
ελεύθερα. 

ΝΑΙ 
  

•  

Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες 
∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

ΝΑΙ 
  

•  

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην 
αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την 
ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

•  

Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια 
και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε 
θα πρέπει να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες 
ή να παρουσιάζει διαρροές. 

 

ΝΑΙ 

  

•  

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  
� η επωνυµία του κατασκευαστή ,  
� τα συστατικά του προϊόντος,  
� οι οδηγίες χρήσης 
� η ποσότητα σε gr   
� η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
 

ΝΑΙ 

  

•  
Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  
χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  βάρους  και 
αντοχής για παλετοποίηση. 

ΝΑΙ   
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 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

•  

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να 
υπάρχουν έκτυπα ή µε αυτοκόλλητη ταινία 
κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 
επισηµάνσεις: 

� Η επωνυµία του προϊόντος. 
� Η επωνυµία του κατασκευαστή και 

ο υπεύθυνος διανοµής. 
� Ο αριθµός των συσκευασιών που 

περιέχονται. 
� Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
� Ο αριθµός της σύµβασης. 

 

ΝΑΙ   

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της παραδοθείσας ποσότητας: 

� Τις συνθήκες µεταφοράς, τις ειδικές απαιτήσεις των ειδικών χαρακτηριστικών, τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισήµανσης. 

Οι ελαττωµατικές συσκευασίες – είδη που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, ο οποίος και υποχρεώνεται 
σε άµεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ 

 

 

 

espd 

 

 

 

 

07/2017 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα   φορέα 

 

 

Στοιχεία της δηµοσίευσης  

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό 

την προϋπόθεση ότι 

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική 

ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθµός της προκήρυξης 
2017-081770 

Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 

URL της ΕΕ 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 

επίπεδο) 

 

Ταυτότητα του αγοραστή  

Επίσηµη ονοµασία: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Χώρα: 
Ελλάδα 

 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων  

Τίτλος: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
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ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ/MIS 5000192, 5000211, 5000212, 5000213) 

Σύντοµη περιγραφή: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ/MIS 5000192, 5000211, 5000212, 

5000213). 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.337.645,20 € (ΣΥΜΠ ΦΠΑ) 

Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν    υπάρχει): 

07/2017 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
 

 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα  

Επωνυµία: 

- 

Οδός και αριθµός: 
- 

Ταχ. κωδ.: 
- 

Πόλη: 
- 

Χώρα: 
--- 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 

Ηλ. ταχ/µείο: 
- 

Τηλέφωνο: 
- 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι  επικοινωνίας: 
- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
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Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία    επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός 

φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 

ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

- 

s 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 

- 

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό  [π.χ.  βάσει  εθνικού  συστήµατος (προ)επιλογής];  

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα  Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, 

Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας 
 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 

πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 

 

 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

από κοινού µε άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 

- 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
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- 

 

 

Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 

ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 

- 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού   φορέα 

#1 

 

 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
 

Όνοµα 
- 

Επώνυµο 
- 

Ηµεροµηνία γέννησης 
- 

Τόπος γέννησης 
- 

Οδός και αριθµός: 
- 

Ταχ. κωδ.: 
- 

Πόλη: 
- 

Χώρα: 
--- 

Ηλ. ταχ/µείο: 
- 

Τηλέφωνο: 
- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 

(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

 

Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται  

στο µέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το 

μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που 

ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

 

 

 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της 

σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή  υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονοµικός   φορέας 
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Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων: 

- 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον 

των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και     Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το 

μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία  υπεργολάβων). 
 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
 

 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες  

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 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). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 

Αιτιολογία 
- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού. 

- 



Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

∆ιαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της 

αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 



Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 
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- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
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- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία  έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 

Αιτιολογία 
- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση  της  τροµοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται 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 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 

Αιτιολογία 
- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας  ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
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ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 

Αιτιολογία 
- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισµού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
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Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 

οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 

είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος  µέλος 
--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 

απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου  αποκλεισµού 

- 

Περιγράψτε ποιά µέσα  χρησιµοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  καταβάλλοντας 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; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος  µέλος 
--- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου  αποκλεισµού 
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- 

Περιγράψτε ποιά µέσα  χρησιµοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε  καταβάλλοντας 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; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 

Παραβίαση   των   υποχρεώσεων   στον   τοµέα   του   περιβαλλοντικού   δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας 
στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη    σύµβαση. 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη    σύµβαση. 
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- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη    σύµβαση. 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 
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Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη    σύµβαση. 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από  εκκαθαριστή  
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
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να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη    σύµβαση. 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός  

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη    σύµβαση. 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
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Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς 

στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
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ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύµβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην 

κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα της 

παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού  Ισχύουν

Αµιγώς εθνικοί λόγοι  αποκλεισµού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 
βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
Μέρος IV: Κριτήρια  επιλογής 
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Α: Καταλληλότητα  Στο άρθρο

Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Εγγραφή στο εµπορικό µητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη 
βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 
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Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια  

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτει η σύμβαση 

για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της 

σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Έτος 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Έτος 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Έτος 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

Έτος 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 
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Έτος 
- 

Ενεχόµενο ποσό 

- 

--- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Ειδικός µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτει η 

σύμβαση για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της 

σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

Αριθµός ετών 
- 

Μέσος κύκλος εργασιών 

- 

--- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 
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Σύσταση  οικονοµικού φορέα 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα: 

Προσδιορίστε 
- 

Άλλες οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να 

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 
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- 

Για τις συµβάσεις προµηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύµατα ελέγχου της 

ποιότητας 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 

µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα 

διασφάλισης της ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες; 

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας: 

- 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Λήξη 
 

 

 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει  ότι: 

Πληροί τα εφαρµοστέα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων µε τον 

ακόλουθο τρόπο: 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή άλλες 

µορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο 

οικονοµικός φορέας έχει τα απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 

στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

Η απάντησή σας 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια 

επιλογής υποψηφίων 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε-
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

 

Μέρος VΙ:  Τελικές  δηλώσεις  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
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παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ηµεροµηνία 
- 

Τόπος 
- 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Δ 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

07/2017 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
 
  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ……………………………. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: …. ………..ΕΥΡΩ  

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ……………………………………………………  

ΦΟΡΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ∆/ΞΗ :  

Σήµερα την …………… του µηνός ………… του έτους ………….. (Ηµέρα … /Μήνας … /Έτος ……… ), ηµέρα ……………….. στα 
Γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΠΕ…………………….. (Ο∆ΌΣ…………………………………….), οι 
υπογεγραµµένοι: αφ΄ενός ο κ. ……………………………………., Περιφέρειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, που εκπροσωπεί µε την 
ιδιότητα της αυτή την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, µε βάση τις κείµενες διατάξεις και 

αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυµία «…………………………….», Α.Φ.Μ. ………………….., ∆.Ο.Υ. ……………………., που εδρεύει 
στην ……………………, Τ.Κ. …………………., Τηλ. …… …………….., Fax …… ……………, που νοµίµως εκπροσωπείται από τον 
κον/κα ……………………………… µε Α.∆.Τ. ………………….., βάσει του υπ΄αριθ. ……………… Πρακτικού του ∆.Σ. (ΦΕΚ 
συγκρότησης ∆.Σ. σε σώµα ………………………..), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Με βάση την ∆/ξη ……………….. (συµπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως διαγωνισµού ή 
τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) διενεργήθηκε την …………… ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την προµήθεια 
…………………………………… ,  προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………….. € για την κάλυψη των αναγκών της Π.∆.Μ. 

Τα αποτελέσµατα του παραπάνω αναφερόµενου διαγωνισµού κατακυρώθηκαν µε την υπ΄αριθ. ……………………. 
Απόφαση και µε την υπ΄αριθ. …………………………. Οριστική Απόφαση κατακύρωσης, στο όνοµα της εταιρείας µε την 
επωνυµία: «……………………………………….» σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των 
……………………….€ (και ολογράφως), συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων και ποσοστού 24% Φ.Π.Α., ως 
αναλυτικά αναφέρεται στα επόµενα άρθρα. 

Σύµφωνα µε την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρών του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
3414/2005» η εταιρεία ……………………….. υπέβαλε την από  ………………….. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων της ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρου 
3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

Ύστερα από αυτά , ο κος/κα ………………………………….., µε την παραπάνω ιδιότητα  του/της αναθέτει στην ανωτέρω 
εταιρεία,  ονοµαζόµενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους 
και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα .  

  

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι η προµήθεια, ……………………………………………………………………………………., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική 
προσφορά της Προµηθεύτριας, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  
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ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΟΜΑ∆Α / ΥΠΟΟΜΑ∆Α / ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙ∆ΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιµές και η Υπηρεσία για την οποίαν προορίζονται ορίζονται ως κατωτέρω: 

 

Υπηρεσία που 
ενδιαφέρεται 

Οµάδα / Υποοµάδα / Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή µονάδος (σε 
€) 

µε Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ……… 

………………………………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προµήθεια είδη, ………………………………………µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας, η οποία καλύπτει 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆/ξης ………………, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισµός, που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

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

• Π.Ε. Κοζάνης : Σε χώρους αποθήκευσης του ∆ήµου Κοζάνης ή/και σε Κοινωνικές ∆οµές των Φορέων – 
Εταίρων σε όλη την ΠΕ. 

• Π.Ε. Καστοριάς : Σε χώρους αποθήκευσης του ∆ήµου Καστοριάς ή/και σε Κοινωνικές ∆οµές των Φορέων - 
Εταίρων σε όλη την ΠΕ. 

• Π.Ε. Φλώρινας : Σε χώρους αποθήκευσης του ∆ήµου Φλώρινας ή/και σε Κοινωνικές ∆οµές των Φορέων - 
Εταίρων σε όλη την ΠΕ. 

• Π.Ε. Γρεβενών : Σε χώρους αποθήκευσης του ∆ήµου Γρεβενών ή/και σε Κοινωνικές ∆οµές των Φορέων - 
Εταίρων σε όλη την ΠΕ. 

Αξία ……………                   
€ 

Πλέον ΦΠΑ                    
€ 

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

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

Επιπρόσθετα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

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

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

• Η ειδοποίηση αποδεικνύεται µε αντίγραφο του αποστέλλοντος µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

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

Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 4412/2016. 

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

Η δαπάνη για την πληρωµή της προµήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο 
ΑΡΘΡΟ1΄ της ∆ιακήρυξης και προσδιορίζονται στο άρθρο 375 του Ν. 4412/2016. Στις  παραπάνω κρατήσεις 
συµπεριλαµβάνεται: Επιβάλλονται οι εισφορές που αναφέρονται στις παραγρ. 6 και 7 του Ν. 4412/2016 
  -  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. : 0,06 %    (αρθρ. 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) ∆ες άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 
0,02% παραγρ. 6 Κράτηση  0,06% υπέρ ΑΕΠΠ από 14/03/2017 ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β)  
Στις παραπάνω κρατήσεις συµπεριλαµβάνεται  : Τέλος Χαρτοσήµου 3%  και η επ’ αυτού  υπέρ Ο.Γ.Α.  20% εισφορά. 
∆ιευκρινίζεται ότι: 

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

2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προµήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24 του Ν. 
2198/94 (ΦΕΚ 43Α/22.3.94). 

3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συµβατική αξία, θα καταβληθεί από την προµηθεύτρια στο ∆ηµόσιο ταµείο, 
σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η προµηθεύτρια κατέθεσε την υπ΄αριθ. …………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ……………. € της 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ …………………… για την καλή εκτέλεση της παρούσης.  

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια µετά την 
πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της , το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. (Όταν προσκοµίζεται 
και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής  προς τον ανάδοχο, 
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύµβασης  προβλέπεται µεγαλύτερο 
ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει 
την διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγυητικής καλής λειτουργίας  εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης 
προκαταβολής. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆ιακήρυξη, 
την Τεχνική Προσφορά και από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α 
του Ν. 4412/2016 και αποτελούν ειδικό όρο της παρούσας, σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2014. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Αφού συντάχθηκε, η παρούσα σύµβαση  και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συµβαλλοµένων µερών, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε έξι (6) όµοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα 
χάρτου. 
 
Από τα παραπάνω έξι πρωτότυπα, το µεν ένα θα παραµείνει στον Φάκελο της ∆ιακήρυξης της αρµοδίας ∆ιεύθυνσης 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος της προµηθεύτριας ο οποίος δήλωσε ότι 
ενεργεί για λογαριασµό της. Τα υπόλοιπα τέσσερα πρωτότυπα θα λάβει κάθε Σύµπραξη του ΤΕΒΑ στις αντίστοιχες 
Π.Ε. 
 
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσας σύµβασης ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Κοζάνη,  …../…../2017 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ε΄ Κατάλογος Κοινωνικών ∆οµών Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΙ 

Κοινωνικές Δομές Παράδοσης Αγαθών 

(Διεύθυνση, ΤΚ, Τ/Φ) 

Π.Ε. Καστοριάς 

ΔΗΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

Π.Ε. Γρεβενών 

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

Π.Ε. Φλώρινας 

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΔΗΜΟΣ  

  

ΣΥΝΟΛΑ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Κ.Σ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ζ΄: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα Παραδόσεων Ειδών και Αγαθών ανά Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
 

Ακολουθούν Πίνακες με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων ανά Ομάδα/Υποομάδα. 

Το «σενάριο» που παρουσιάζεται έχει ενδεικτική διάρκεια παραδόσεων  έξι μηνών 

 



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Πίνακας 29: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.α ) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3α 

Προμήθεια 

Τροφίμων 

Μακράς 

Διαρκείας 

Βρεφικές 

τροφές 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ     300ΓΡ (6 ΓΕΥΜΑΤΑ)  2
η
 3

η
  5

η
 6

η
 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 
2ης βρεφικής 

1
η
 2

η
 3

η
  5

η
  

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 
3ης βρεφικής 

1
η
 2

η
  4

η
  6

η
 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
   

Είδη 

Παντοπωλεί

ου 

Ελαιόλαδο 1
η
   4

η
 5

η
 6

η
 

Ψωμί 1
η
 2

η
  4

η
  6

η
 

Αλεύρι 1
η
   4

η
 5

η
  

Μαρμελάδα(μόνο για το 1ο Μέλος)  2
η
   5

η
 6

η
 

Δημητριακά(μόνο για το 1ο Μέλος)   3
η
 4

η
 5

η
 6

η
 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο 
για το 1ο Μέλος) 

1
η
 2

η
 3

η
 4

η
   

ΖΑΧΑΡΗ (μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΤΟΜΑΤΑΣ (ΠΕΛΤΕ) 400 ΓΡ (μόνο για 

το 1ο Μέλος) 
 2

η
 3

η
 4

η
 5

η
  

Ρύζι 1
η
  3

η
 4

η
   

Μαρμελάδα (μόνο για το 2ο 
Μέλος) 

1
η
  3

η
    

Δημητριακά (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
 2

η
 3

η
    

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 2ο 
Μέλος) 

1
η
 2

η
  4

η
   

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο 
για το 2ο Μέλος) 

1
η
    5

η
 6

η
 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 2ο 
Μέλος) 

1
η
 2

η
   5

η
  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

ΑΥΓΑ  2
η
 3

η
   6

η
 

 



 

Πίνακας 30: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.β Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3β 

Προμήθεια 

Φρέσκου 

Κρέατος 

Είδη κρεοπωλείου 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 1

ο
 Μέλος) 

1
η
   4

η
 5

η
 6

η
 

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 1
ο
 

Μέλος) 
1

η
 2

η
 3

η
 4

η
   

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 2
ο
 

Μέλος) 
  3

η
 4

η
 5

η
 6

η
 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 3

ο
 Μέλος) 

 2
η
 3

η
  5

η
 6

η
 

Πουλερικά 
Νωπό κοτόπουλο ολόκληρο (μόνο για 

το 1
ο
 Μέλος) 

 2
η
 3

η
  5

η
 6

η
 

 

Πίνακας 31: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.γ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3γ 

Προμήθεια 

Φρέσκων 

Τροφίμων 

Είδη 
Οπωροπωλείου 

Ροδάκινα  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 1
η
  3

η
     

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 1

ο
 μέλος) 

1
η
 2

η
     

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

   4
η
 5

η
  

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 1 κιλό (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

    5
η
 6

η
 

ΚΑΡΟΤΑ 1 Κιλό (μόνο για το 1ο μέλος)   3
η
  4

η
   

ΤΟΜΑΤΕΣ 1 κιλό (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

 2
η
 3

η
     

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 2ο μέλος) 

 2
η
 3

η
    

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 3ο μέλος) 

1
η
  3

η
    

Πατάτες   3
η
 3

η
   

 

Πίνακας 32: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.α  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3α 

Προμήθεια 

Τροφίμων 

Μακράς 

Διαρκείας 

Βρεφικές 

τροφές 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ     300ΓΡ (6 ΓΕΥΜΑΤΑ)  2
η
 3

η
 4

η
 5

η
  

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 2ης 
βρεφικής 

1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  



 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 3ης 
βρεφικής 

1
η
 2

η
 3

η
 4

η
   

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  2
η
  4

η
 5

η
 6

η
 

Είδη 

Παντοπωλείου 

Ελαιόλαδο 1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

Ψωμί 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
  6

η
 

Αλεύρι 1
η
  3

η
  5

η
  

Μαρμελάδα(μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

Δημητριακά(μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
 2

η
   5

η
 6

η
 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

1
η
 2

η
  4

η
  6

η
 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για 
το 1ο Μέλος) 

  3
η
 4

η
 5

η
 6

η
 

ΖΑΧΑΡΗ (μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
 2

η
  4

η
 5

η
  

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
(ΠΕΛΤΕ) 400 ΓΡ (μόνο για το 1ο Μέλος) 

  3
η
 4

η
 5

η
 6

η
 

Ρύζι  2
η
  4

η
  6

η
 

Μαρμελάδα (μόνο για το 2ο Μέλος)  2
η
 3

η
  5

η
  

Δημητριακά (μόνο για το 2ο Μέλος)  2
η
 3

η
 4

η
   

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 2ο 
Μέλος) 

 2
η
 3

η
  5

η
  

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για 
το 2ο Μέλος) 

1
η
 2

η
 3

η
    

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 2ο Μέλος)   3
η
  5

η
 6

η
 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 1
η
 2

η
 3

η
  5

η
  

ΑΥΓΑ  2
η
    6

η
 

 

Πίνακας 33: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.β  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3β 

Προμήθεια 

Φρέσκου 

Κρέατος 

Είδη κρεοπωλείου 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 1

ο
 Μέλος) 

1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 1
ο
 

Μέλος) 
 2

η
 3

η
 4

η
  6

η
 

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 2
ο
 

Μέλος) 
1

η
   4

η
 5

η
 6

η
 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 3

ο
 Μέλος) 

 2
η
 3

η
 4

η
   



 

Πουλερικά 
Νωπό κοτόπουλο ολόκληρο (μόνο για 

το 1
ο
 Μέλος) 

 2
η
 3

η
  5

η
 6

η
 

 

Πίνακας 34: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.γ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3γ 

Προμήθεια 

Φρέσκων 

Τροφίμων 

Είδη 
Οπωροπωλείου 

Ροδάκινα  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 1
η
  3

η
     

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 1

ο
 μέλος) 

1
η
 2

η
     

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

   4
η
 5

η
  

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 1 κιλο (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

    5
η
 6

η
 

ΚΑΡΟΤΑ 1 Κιλο (μόνο για το 1ο μέλος)   3
η
  4

η
   

ΤΟΜΑΤΕΣ 1 κιλό (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

 2
η
 3

η
     

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 2ο μέλος) 

 2
η
 3

η
    

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 3ο μέλος) 

1
η
  3

η
    

Πατάτες   3
η
 3

η
   

 

Πίνακας 35: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.α Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3α 

Προμήθεια 

Τροφίμων 

Μακράς 

Διαρκείας 

Βρεφικές 

τροφές 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

 2
η
 3

η
 4

η
 5

η
  

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ     300ΓΡ (6 ΓΕΥΜΑΤΑ) 1
η
   4

η
 5

η
 6

η
 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 2ης 
βρεφικής 

1
η
 2

η
  4

η
 5

η
  

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 3ης 
βρεφικής 

 2
η
 3

η
 4

η
 5

η
  

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  2
η
 3

η
  5

η
 6

η
 

Είδη 

Παντοπωλείου 

Ελαιόλαδο 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

Ψωμί   3
η
 4

η
 5

η
 6

η
 

Αλεύρι 1
η
 2

η
    6

η
 

Μαρμελάδα(μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
   4

η
 5

η
 6

η
 

Δημητριακά(μόνο για το 1ο Μέλος)  2
η
 3

η
 4

η
  6

η
 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

1
η
 2

η
  4

η
 5

η
  



 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για 
το 1ο Μέλος) 

 2
η
 3

η
 4

η
  6

η
 

ΖΑΧΑΡΗ (μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
   

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
(ΠΕΛΤΕ) 400 ΓΡ (μόνο για το 1ο Μέλος) 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

Ρύζι  2
η
 3

η
 4

η
  6

η
 

Μαρμελάδα (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
 2

η
 3

η
   6

η
 

Δημητριακά (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 2ο 
Μέλος) 

 2
η
 3

η
   6

η
 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για 
το 2ο Μέλος) 

1
η
 2

η
   5

η
  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
 2

η
    6

η
 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 1
η
   4

η
 5

η
  

ΑΥΓΑ 1
η
    5

η
  

 

 

Πίνακας 36: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.β Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3β 

Προμήθεια 

Φρέσκου 

Κρέατος 

Είδη κρεοπωλείου 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 1

ο
 Μέλος) 

1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 1
ο
 

Μέλος) 
1

η
  3

η
  5

η
 6

η
 

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 2
ο
 

Μέλος) 
1

η
 2

η
  4

η
  6

η
 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 3

ο
 Μέλος) 

1
η
 2

η
  4

η
  6

η
 

Πουλερικά 
Νωπό κοτόπουλο ολόκληρο (μόνο για 

το 1
ο
 Μέλος) 

 2
η
 3

η
 4

η
 5

η
  

 

Πίνακας 37: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.γ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3γ 

Προμήθεια 

Είδη 
Οπωροπωλείου 

Ροδάκινα  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 1
η
 2

η
 3

η
  4

η
   

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 1
η
 2

η
     



 

Φρέσκων 

Τροφίμων 

το 1
ο
 μέλος) 

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

   4
η
 5

η
  

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 1 κιλο (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

    5
η
 6

η
 

ΚΑΡΟΤΑ 1 Κιλο (μόνο για το 1ο μέλος)   3
η
  4

η
   

ΤΟΜΑΤΕΣ 1 κιλό (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

 2
η
 3

η
     

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 2ο μέλος) 

 2
η
 3

η
    

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 3ο μέλος) 

1
η
  3

η
    

Πατάτες   3
η
 3

η
   

 

Πίνακας 38: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.α (2016) Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3α 

Προμήθεια 

Τροφίμων 

Μακράς 

Διαρκείας 

Βρεφικές 

τροφές 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 300ΓΡ (6 
ΓΕΥΜΑΤΑ) 

1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ     300ΓΡ (6 ΓΕΥΜΑΤΑ)  2
η
 3

η
 4

η
  6

η
 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 2ης 
βρεφικής 

  3
η
 4

η
 5

η
 6

η
 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ ΜΩΡΑ 0,8 ΚΙΛΑ 3ης 
βρεφικής 

1
η
 2

η
   5

η
 6

η
 

ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
   

Είδη 

Παντοπωλείου 

Ελαιόλαδο  2
η
  4

η
 5

η
 6

η
 

Ψωμί 1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

Αλεύρι 1
η
 2

η
  4

η
 5

η
  

Μαρμελάδα(μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

Δημητριακά(μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

 2
η
  4

η
 5

η
 6

η
 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για 
το 1ο Μέλος) 

 2
η
   5

η
 6

η
 

ΖΑΧΑΡΗ (μόνο για το 1ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 1ο Μέλος)  2
η
 3

η
  5

η
 6

η
 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
(ΠΕΛΤΕ) 400 ΓΡ (μόνο για το 1ο Μέλος) 

1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

Ρύζι 1
η
 2

η
  4

η
 5

η
  



 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Μαρμελάδα (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
 2

η
   5

η
 6

η
 

Δημητριακά (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
 2

η
  4

η
 5

η
  

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για το 2ο 
Μέλος) 

1
η
 2

η
 3

η
   6

η
 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 0,5 ΚΙΛΑ (μόνο για 
το 2ο Μέλος) 

1
η
 2

η
 3

η
 4

η
   

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500 ΓΡ (μόνο για το 2ο Μέλος) 1
η
  3

η
 4

η
 5

η
  

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 1
η
   4

η
 5

η
 6

η
 

ΑΥΓΑ  2
η
 3

η
 4

η
 5

η
  

 

Πίνακας 39:Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.β  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3β 

Προμήθεια 

Φρέσκου 

Κρέατος 

Είδη κρεοπωλείου 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 1

ο
 Μέλος) 

1
η
  3

η
  5

η
  

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 1
ο
 

Μέλος) 
 2

η
  4

η
  6

η
 

ΧΟΙΡΙΝΟ 0,5 ΚΙΛΟ (μόνο για το 2
ο
 

Μέλος) 
1

η
  3

η
  5

η
  

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΟ 
(μόνο για το 3

ο
 Μέλος) 

 2
η
  4

η
  6

η
 

Πουλερικά 
Νωπό κοτόπουλο ολόκληρο (μόνο για 

το 1
ο
 Μέλος) 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

 



 

 

Πίνακας 40: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών Τμήματος 3.γ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υ-3γ 

Προμήθεια 

Φρέσκων 

Τροφίμων 

Είδη 
Οπωροπωλείου 

Ροδάκινα  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr 1
η
 2

η
 3

η
  4

η
   

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 1

ο
 μέλος) 

1
η
 2

η
     

ΛΑΧΑΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ (μόνο για το 1ο 
Μέλος) 

   4
η
 5

η
  

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 1 κιλο (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

    5
η
 6

η
 

ΚΑΡΟΤΑ 1 Κιλο (μόνο για το 1ο μέλος)   3
η
  4

η
   

ΤΟΜΑΤΕΣ 1 κιλό (μόνο για το 1ο 
μέλος) 

 2
η
 3

η
     

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 2ο μέλος) 

 2
η
 3

η
    

Σταφύλια  ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2  kgr (για 
το 3ο μέλος) 

1
η
  3

η
    

Πατάτες   3
η
 3

η
   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΥΣ:  
 

Πίνακας 41: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

 

 

Πάνες 1 Συσκευασία 7-18 kg  2
η
  4

η
 5

η
  

Πάνες 1 Συσκευασία 11-25 kg 1
η
  3

η
 4

η
   

Μωρομάντηλα 1 Συσκευασία  2
η
   5

η
 6

η
 

Παιδιά 4-14 
ετών 

Σχολικές τσάντες 1
η
      

Γραφική ύλη, τετράδια, 
στυλογράφοι, είδη 

ζωγραφικής και άλλα είδη 
που απαιτούνται στο σχολείο 

(μη είδη ένδυσης) 

1
η
      

Είδη για 
αστέγους 

Οδοντόκρεμα 1
η
 2

η
  4

η
  6

η
 

Οδοντόβουρτσα 1
η
   4

η
   

Κουτί πρώτων βοηθειών 1
η
      

ΣΑΠΟΥΝΙ 75-100 gr ΣΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 

 2
η
   5

η
  



 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Σαμπουάν 1
η
  3

η
    

Σερβιέτες (*) 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 5

η
 6

η
 

Υπνόσακοι    4
η
   

Κουβέρτες    4
η
   

Σάκος μεταφοράς 1
η
     6

η
 

Είδη οικιακής 
χρήσης 

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων   3
η
    

Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης 

1
η
  3

η
  5

η
  

Υγρό πιάτων  2
η
  4

η
   

Οδοντόκρεμα 1
η
     6

η
 

Σαμπουάν 1
η
  3

η
  5

η
  

 

 

Πίνακας 42: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα και Πλήθος Παραδόσεων Ειδών και αγαθών 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

 

 

Πάνες 1 Συσκευασία 7-18 kg  2
η
  4

η
 5

η
  

Πάνες 1 Συσκευασία 11-25 kg 1
η
  3

η
 4

η
   

Μωρομάντηλα 1 Συσκευασία  2
η
   5

η
 6

η
 

Παιδιά 4-14 
ετών 

Σχολικές τσάντες 1
η
      

Γραφική ύλη, τετράδια, 
στυλογράφοι, είδη 

ζωγραφικής και άλλα είδη 
που απαιτούνται στο σχολείο 

(μη είδη ένδυσης) 

1
η
      

Είδη για 
αστέγους 

Οδοντόκρεμα 1
η
  3

η
  5

η
  

Οδοντόβουρτσα 1
η
    5

η
  

Κουτί πρώτων βοηθειών 1
η
      

ΣΑΠΟΥΝΙ 75-100 gr ΣΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

Σαμπουάν 1
η
 2

η
   5

η
 6

η
 

Σερβιέτες (*) 1
η
 2

η
  4

η
  6

η
 

Υπνόσακοι   3
η
    

Κουβέρτες   3
η
 4

η
   

Σάκος μεταφοράς 1
η
    5

η
  

Είδη οικιακής 
χρήσης 

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων 1
η
      

Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης 

1
η
  3

η
  5

η
  



 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

Υγρό πιάτων  2
η
    6

η
 

Οδοντόκρεμα 1
η
  3

η
    

Σαμπουάν   3
η
   6

η
 

 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Είδη 1
ος

 ΜΗΝΑΣ 2
ος

 ΜΗΝΑΣ 3
ος

 ΜΗΝΑΣ 4
ος

 ΜΗΝΑΣ 5
ος

 ΜΗΝΑΣ 6
ος

 ΜΗΝΑΣ 

 

 

Πάνες 1 Συσκευασία 7-18 kg  2
η
  4

η
 5

η
  

Πάνες 1 Συσκευασία 11-25 kg 1
η
  3

η
 4

η
   

Μωρομάντηλα 1 Συσκευασία  2
η
   5

η
 6

η
 

Παιδιά 4-14 
ετών 

Σχολικές τσάντες 1
η
      

Γραφική ύλη, τετράδια, 
στυλογράφοι, είδη 

ζωγραφικής και άλλα είδη 
που απαιτούνται στο σχολείο 

(μη είδη ένδυσης) 

1
η
      

Είδη για 
αστέγους 

Οδοντόκρεμα 1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

Οδοντόβουρτσα 1
η
   4

η
   

Κουτί πρώτων βοηθειών 1
η
      

ΣΑΠΟΥΝΙ 75-100 gr ΣΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 

1
η
  3

η
  5

η
  

Σαμπουάν 1
η
    5

η
  

Σερβιέτες (*) 1
η
   4

η
   

Υπνόσακοι   3
η
    

Κουβέρτες   3
η
    

Σάκος μεταφοράς 1
η
     6

η
 

Είδη οικιακής 
χρήσης 

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων  2
η
     

Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης 

 2
η
  4

η
  6

η
 

Υγρό πιάτων 1
η
  3

η
    

Οδοντόκρεμα 1
η
    5

η
  

Σαμπουάν 1
η
  3

η
    

 

 

 

 



 

 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Είδη 
1

ος
 ΜΗΝΑΣ (1

ο
 

δεκαπενθήμερο) 
1

ος
 ΜΗΝΑΣ (2

ο
 

δεκαπενθήμερο) 
2

ος
 ΜΗΝΑΣ (1

ο
 

δεκαπενθήμερο) 
2

ος
 ΜΗΝΑΣ (2

ο
 

δεκαπενθήμερο) 
3

ος
 ΜΗΝΑΣ (1

ο
 

δεκαπενθήμερο) 
3

ος
 ΜΗΝΑΣ (2

ο
 

δεκαπενθήμερο) 

 

 

Πάνες 1 Συσκευασία 7-18 kg  2
η
  4

η
 5

η
  

Πάνες 1 Συσκευασία 11-25 kg 1
η
  3

η
 4

η
   

Μωρομάντηλα 1 Συσκευασία  2
η
   5

η
 6

η
 

Παιδιά 4-14 
ετών 

Σχολικές τσάντες 1
η
      

Γραφική ύλη, τετράδια, 
στυλογράφοι, είδη 

ζωγραφικής και άλλα είδη 
που απαιτούνται στο σχολείο 

(μη είδη ένδυσης) 

1
η
      

Είδη για 
αστέγους 

Οδοντόκρεμα 1
η
   4

η
   

Οδοντόβουρτσα 1
η
    5

η
  

Κουτί πρώτων βοηθειών 1
η
      

ΣΑΠΟΥΝΙ 75-100 gr ΣΕ 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ 

1
η
  3

η
  5

η
 6

η
 

Σαμπουάν 1
η
 2

η
 3

η
 4

η
 5

η
 6

η
 

Σερβιέτες (*) 1
η
  3

η
  5

η
  

Υπνόσακοι   3
η
    

Κουβέρτες   3
η
  5

η
  

Σάκος μεταφοράς 1
η
     6

η
 

Είδη οικιακής 
χρήσης 

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων  2
η
     

Καθαριστικό υγρό γενικής 
χρήσης 

1
η
  3

η
 4

η
  6

η
 

Υγρό πιάτων  2
η
   5

η
  

Οδοντόκρεμα 1
η
    5

η
  

Σαμπουάν  2
η
    6

η
 

 


