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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 13η του μηνός Ιανουαρίου του έτους
2017 και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα
(υπάλληλος  Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο
προορισμένο μέρος  του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’  αριθ.  342/2016  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις  23-12-2016
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
342/2016 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
38/23-12-2016

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 
αριθ. πρωτ.: 501/13-1-2017

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
    Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 188/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για

τον καθορισμό όρων διακήρυξης για “Προμήθεια Τροφίμων με ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το έτος 2016” 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και

ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21381/19-12-2016

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος                  1)Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος   2)Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Τσιρέπα Ευαγγελή, Τακτικό Μέλος

7) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
           

  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 
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παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

 --------------
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με  επικαιροποίηση της υπ'αριθμ.
187/2016 απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τον  καθορισμό  όρων διακήρυξης  για
“Προμήθεια Τροφίμων με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τις  ανάγκες του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής για το έτος 2016”
και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την  εισήγηση  του προϊσταμένου  διεύθυνσης  Προγραμματισμού κ.  Β.  Ανυφαντή,  η
οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
●Την υπ'αριθμ. 304/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμμετοχής του
Δήμου Καρδίτσας στην Κοινωνική Σύμπραξη στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ως
επικεφαλής  εταίρου  –  δικαιούχου  για  το  πρόγραμμα  “Επισιτιστική  και  Βασική  Υλική
Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)”
●Την υπ'αριθμ. 138/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης  των  συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  του  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και
Βασικής Υλικής Συνδρομής
●Την υπ'αριθμ. 292/2016  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκε ότι
η  προμήθεια  Ειδών  Τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  για  το  έτος  2016  θα  γίνει  με  ηλεκτρονικό
ανοικτό διεθνή διαγωνισμό 
●Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας στον ΚΑ 70.03-7425.0020
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.888.519,21 €
●Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
●Τις διατάξεις του νέου Νόμου 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)
●Την υπ' αριθμ. 351/24-8-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την επικαιροποίηση
του τρόπου ανάθεσης προμηθειών του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής.
●Την  αριθ.  2324/6-12-2016  θετική  γνωμοδότηση  της  Διαχειριστικής  Αρχής  του  Ε.Π.
Επισιτιστικής  &  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Τ.Ε.Β.Α.  για  το  σχέδιο  του  τεύχους
διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Εισηγούμαστε την  επικαιροποίηση  της  υπ'αριθμ.  188/2016  απόφασης  Οικονομικής
Επιτροπής για τον καθορισμό όρων διακήρυξης, ώστε να γίνει προσαρμογή και αναφορά
των διατάξεων του νέου Νόμου 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ),  αντί  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

2. Την υπ'αριθμ. 188/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

αποφάσισε ομόφωνα

1. Εγκρίνει την επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 188/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
για  τον  καθορισμό  όρων  διακήρυξης,  ώστε  να  γίνει  προσαρμογή  και  αναφορά  των
διατάξεων του νέου Νόμου  4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ),  αντί  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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2. Εγκρίνει τους επικαιροποιημένους όρους διακήρυξης, οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:: «Προμήθεια τροφίμων με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, για τις
ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής,

για το έτος 2016» για το Υποέργο ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων

2015-2016 ΚΣ ΠΕ Καρδίτσας» (Κωδικός ΟΠΣ 5000194).

Ο  Δήμος  Καρδίτσας  προτίθεται  να  προβεί  σε  Διεθνή  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με  ανοικτή
διαδικασία,  με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια με αγορά, των ειδών τροφίμων
όπως  αυτά  αναφέρονται  στην  Τεχνική  Έκθεση  (Παράρτημα  Α’  της  παρούσης)  και  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής: 

Α) για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου και ελαιόλαδου, η ανάθεση θα γίνει
στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του
είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο
πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν.4412/2016.

Β) για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά προϊόντα και βρεφικές
τροφές)  η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο
ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%),  στις  τιμές  της  τεχνικής  έκθεσης  και  με  την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας.

 ΆΡΘΡΟ 1ο Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών,
από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  της  προκήρυξης  στην  Υπηρεσία  Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 2ο Αναθέτουσα Αρχή- Αντικείμενο ανάθεσης 
Αναθέτουσα  Αρχή  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Καρδίτσας.  Αντικείμενο

ανάθεσης είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων, τα οποία θα διατεθούν στους ωφελούμενους του
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  που
εξυπηρετούνται από την Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Τα στοιχεία
των προς προμήθεια ειδών, περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Α’) της
παρούσας διακήρυξης. 

ΆΡΘΡΟ 3ο Λήψη πληροφοριών
Η οποιαδήποτε επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του

συστήματος ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα
σύμβασης, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:
……………………., ώρες ……. αρμόδιος υπάλληλος……………………………………………

Σχετικά  αιτήματα  για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –  διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του
διαγωνισμού (διακήρυξη), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  φορείς  που  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη
της  προθεσμίας  που  έχει  οριστεί  για  την  παραλαβή  των  προσφορών.  (άρθρο  67  του  Ν.
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4412/2016)  Αιτήματα  που  υποβάλλονται  εκτός  των  ανωτέρω  προθεσμιών  δεν  εξετάζονται.
Παρομοίως,  δεν  εξετάζονται  τα  αιτήματα  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο,  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΆΡΘΡΟ 4ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
1. Η δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό του 1.888.518,59

Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα βαρύνει  τις πιστώσεις των Κ.Α ……………….με
τίτλο «……………….», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, και οι  οποίες θα ψηφιστούν
μετά την έγκριση του.

2. Θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής έτους 2016 που αναλογεί στην Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας, στον κωδικό «τρόφιμα», κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ23/οικ.45101/3206
«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. Ο κάθε ενδιαφερόμενος  μπορεί  να συμμετάσχει,  είτε  για  το  σύνολο του  διαγωνισμού,  είτε  για
οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί, από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Α’ της παρούσης, αρκεί να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές  που  περιγράφονται  στην  Τεχνική  Έκθεση  (Παράρτημα  Α’),  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ../..απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας.  Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων του εκάστου είδους,
όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας απορρίπτεται.

ΆΡΘΡΟ 5ο Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2014 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσης.

ΆΡΘΡΟ 6ο: Δικαίωμα συμμετοχής

6.1.  Υποψήφιοι  ή προσφέροντες και,  σε 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  ΣΔΣ,  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 Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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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.

6.2. Ως  κριτήριο  επιλογής  τίθεται  μόνο  η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς (φυσικά και
νομικά πρόσωπα) και ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό
προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο
είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις
προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού.

6.3.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων,  δεν
υποχρεούνται  να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις
περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

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 Διεύθυνσης Σχεδιασμού της
Γενικής Δ/νσης Δημοσίων 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 Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών, αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 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. 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.

ΑΡΘΡΟ 7ο :Αποκλεισμός υποψηφίων 
7.1. Αποκλείεται  από τον διαγωνισμό,  ο υποψήφιος ή προσφέρων, εφόσον διαπιστωθεί  από την

αναθέτουσα  αρχή,  με  την  επαλήθευση  που  προβλέπεται  στα άρθρα  79  έως  81  του  Ν.
4412/2016   ή είναι  γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι  υπάρχει  εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

7.1.1. Εμπίπτει σε κάποια από τις κατωτέρω καταστάσεις:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126537,126538,126539
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251&all_articles=0&ids=126537,126538,126539
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).

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

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.1.2) 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,

7.1.3) εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

7.1.4) εάν  συντρέχει  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του άρθρου
24   του  Ν.  4412/2016  και  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,

7.1.5) εάν συντρέχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126482
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126482
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000021485
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_S0000095562
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οριζόμενα  στο άρθρο 48 του Ν.  4412/2016 και  δεν μπορεί  να θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

7.1.6) εάν ο οικονομικός φορέας 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,

7.1.7) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την
παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

7.1.8) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

7.1.9) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

7.1.10) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας 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. Η παρούσα παύει να
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.

7.1.11)  εάν προκύψει αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,

7.1.12) εάν έχει  επιβληθεί  εις  βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

7.2. Αποκλείονται οι Ενώσεις προμηθευτών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τους λόγους
αποκλεισμού της παραγράφου 7.1. ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

7.3. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αποκλείεται ένας οικονομικός φορέας, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων  αυτού  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  διαδικασία,  σε  μία  από  τις  περιπτώσεις  των
παραγράφων 7.1 και 7.2.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δικαιολογητικά
8.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,

επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα με το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  όπως  αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126476
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126476
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126506
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1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους του άρθρου 11 της

παρούσης διακήρυξης.
2 Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του  άρθρ.  79  του  Ν.  4412/2016,  το  οποίο

μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  από  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

8.2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 13 &

16 της παρούσης, ο προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός
ανάδοχος») υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:

α) Φυσικά πρόσωπα
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 προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7.1.1. της παρούσας διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,
που θα έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από την ημερομηνία  υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

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 παραπάνω παραγράφους,
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. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β) Νομικά πρόσωπα

Τα δικαιολογητικά του εδαφίου α. και:
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των

οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης,  τόσο  για  όλα  τα  μέλη  τους  όσο  και  για  όλο  το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι  ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.)  και  οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  θα  προσκομίσουν
πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών κοινωνικής  ασφάλισης,  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε
αυτές προσωπικό.

γ) Συνεταιρισμοί

Τα δικαιολογητικά του εδαφίου α. και:
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

δ) Ενώσεις προμηθευτών

Όλα  τα  παραπάνω κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην
ένωση.

8.3. Διευκρινήσεις
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

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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περίπτωση από αυτόν σε έντυπη μορφή, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας 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.  Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  οι  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 «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας,  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί  από  τον  ίδιο  τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά
είναι: η εγγύηση συμμετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
.pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει
τη μια (1) εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική υποβολή. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον
Οικονομικό Φορέα, σημαίνονται  από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα  της  προσφοράς του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Τα  στοιχεία  αυτά  αφορούν,  ιδίως,  τα
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Όταν ο υποψήφιος  προμηθευτής  είναι  νομικό  πρόσωπο (Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.)  και  ο  υπογράφων τις
υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω
από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι  δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουν  τα  πλήρη  στοιχεία  του  υπογράφοντος  (ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμα  πατέρα  και  μητέρας,  ημερομηνία  και  τόπο  γέννησης,  αριθμό  δελτίου  ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη προσήκουσα
υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό
αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

 Το αυτό ισχύει  και  σε περίπτωση που διαπιστωθεί  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο ότι  ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε
υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Σε  κάθε  περίπτωση  ξενόγλωσσα  έγγραφα  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  επίσημες  μεταφράσεις  στην
ελληνική, οι οποίες θα είναι θεωρημένες και ως προς τις σφραγίδες που φέρουν από επίσημη αρμόδια
κρατική ελληνική αρχή.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή
πιστοποιητικό  από  αυτά  που  ζητούνται  πιο  πάνω,  ή  που  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  ανωτέρω
περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη
όπου δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον  αρμόδιας δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης,  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη
κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Περιεχόμενο προσφορών 
9.1. Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  τη  προσφορά  τους  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο  μέσα  στη

προθεσμία που ορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού
φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα, σημαίνονται από αυτόν με χρήση του

σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.

9.2. Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», περιλαμβάνονται 
9.2.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8.1. της παρούσης. 
9.2.2. Τεχνική Προσφορά: Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική

ηλεκτρονική  φόρμα του  συστήματος.  Στη  συνέχεια,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
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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, ή δεν
μπορούν να αποτυπωθούν,  ο προσφέρων επισυνάπτει  στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό Τεύχος τεχνικής περιγραφής,
στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το κάθε προσφερόμενο Προϊόν. Στο παράρτημα Β’
της  διακήρυξης  παρέχεται  αντίστοιχο  πρότυπο  αρχείο,  για  τη  διευκόλυνση  των  υποψηφίων
προμηθευτών. Στο σώμα αυτό της τεχνικής προσφοράς προς το δήμο, υπάρχει πρόβλεψη για
την  παροχή  των  στοιχείων  περιγραφής  των  υπό  προσφορά  προϊόντων.  Οι  προμηθευτές
μπορούν να συντάξουν και δικές τους τεχνικές προσφορές, αρκεί να ακολουθηθεί η αρίθμηση
των προϊόντων που έχει δοθεί από την υπηρεσία, προκειμένου να είναι εύκολη η αξιολόγησή
τους.  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 σε έντυπη μορφή, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή
υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  που  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες
υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις τεχνικές προσφορές τους, τη χώρα προέλευσης
του κάθε είδους τροφίμου που προσφέρουν.  Ο προσφέρων πρέπει  να δηλώνει  στην τεχνική
προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται τυχόν επεξεργασία, τυποποίηση - συσκευασία
του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του ή τον προμηθευτή,
παραγωγό  από  τον  οποίο  θα  προμηθεύεται  τα  είδη.  Αν  παραγωγός  είναι  ο  ίδιος,  αυτό  θα
αναφέρεται  στην  τεχνική  προσφορά  του.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  υπάρχει  η  παραπάνω
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η δήλωση μπορεί να είναι ενσωματωμένη στο σώμα
της  τεχνικής  προσφοράς.  Μετά  την  υποβολή  της  προσφοράς  απαγορεύεται  η  αλλαγή  του
εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου
που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Δημάρχου
κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής
αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α.  και  του Δημοσίου για ορισμένο
χρονικό διάστημα.  Η προσφορά απορρίπτεται  ως απαράδεκτη και  όταν στο εργοστάσιο που
δηλώνεται για την επεξεργασία και τυποποίηση μερικώς ή ολικώς του προϊόντος, έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. που ισχύει  κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά
από  γνώμη  της  επιτροπής  αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  αλλαγή  του  εργοστασίου  με
απόφαση  του  Δημάρχου.  Επεξεργασία  και  τυποποίηση  του  προσφερόμενου  προϊόντος  σε
εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του
Δημάρχου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου  «Δικαιολογητικά
συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική  προσφορά  και
απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης
προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά  συνέπεια  δε  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

9.3.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. 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
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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. Επισημαίνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  θα  πρέπει  επί  ποινή
αποκλεισμού  να  επισυνάψει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  στον  (υπο)  φάκελο  της
οικονομικής  προσφοράς  το  ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  που  προσαρτάται  στην
παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Γ’). 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  οικονομικής  προσφοράς  του  προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν σε έντυπη μορφή, εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

9.4. Διευκρινήσεις
- Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
-  Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  ένα  ή  περισσότερα

προϊόντα, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε προϊόντος.
- Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί,

ασφάλιστρα,  μεταφορικά  έξοδα,  και  άλλες  σχετικές  δαπάνες)  εκτός  του  ΦΠΑ,  ο  οποίος  θα
αναφέρεται  χωριστά.  Η  συνολική  τιμή  χωρίς  ΦΠΑ  θα  ληφθεί  υπόψη  για  τη  σύγκριση  των
προσφορών.

-  Για  λόγους  σύγκρισης  των  προσφορών  από  το  σύστημα,  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  της
οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή
προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα
Διακήρυξη (Τεχνική Έκθεση- Παράρτημα Α’) για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 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.

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και
εντός της Κεντρικής Αποθήκης της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
(Μυρμιδόνων 4-Καρδίτσα).

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
-  Προσφορά που είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό αίρεση,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

-  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται
προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

- Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα
Αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλλαν
ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου  και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

9.5. Χρόνος ισχύος προσφορών
9.5.1. Οι  προσφορές  ισχύουν  με  ποινή  αποκλεισμού  χωρίς  καμία  αλλαγή  για  χρονικό  διάστημα

τουλάχιστον  οχτώ (8)  μηνών από την  ημέρα του διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει  χρόνο
ισχύος μικρότερο των οχτώ (8) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.5.2. Ο  Δήμος  Καρδίτσας  μπορεί  με  έγγραφη  γνωστοποίηση  προς  τους  διαγωνιζόμενους  να
παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο οκτώ (8) μήνες, χωρίς οι
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης
ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον,  οπότε οι  οικονομικοί  φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
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τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  συνεχίζεται  με  όσους  παρέτειναν  τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος – Τόπος - Τρόπος παράδοσης
10.1. Η παράδοση θα γίνεται  τμηματικά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,  μέχρι  και την

20/12/2017, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας. 
10.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη, μέχρι και εντός της Κεντρικής

Αποθήκης  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης  Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας  (Μυρμιδόνων  4-
Καρδίτσα).

10.3. Ο  προμηθευτής  θα  ενημερώνεται  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Παραλαβής,  για  την
ποσότητα που θα παραδίδεται σε κάθε τμηματική παραλαβή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν
την ημερομηνία παράδοσης, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή
στη  σύμβαση  ανάθεσης.  Η  ειδοποίηση  αποδεικνύεται  με  αντίγραφο  του  αποστέλλοντος
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

10.4.  Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να εκκινήσει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.

10.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, για τον ακριβή
χρόνο  παράδοσης  και  τις  ποσότητες  των  προς  παράδοση  ειδών,  τουλάχιστον  πέντε  (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός και αν η
ημέρα και  ώρα παράδοσης είναι  ορισμένη και  τακτή,  στη  σύμβαση ανάθεσης.  Η ειδοποίηση
αποδεικνύεται  με  αντίγραφο  του  αποστέλλοντος  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  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,  κοινοποιούμενο  στον  Δήμο
Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος ενημερώνει τον Δήμο Καρδίτσας.

10.6.  Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

10.7. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας
νομοθεσίας, περί συσκευασίας των τροφίμων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Εγγυήσεις (συμμετοχής - καλής εκτέλεσης)
Οι προσφέροντες θα πρέπει να παράσχουν, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:

11.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού

ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  προμήθειας,  εκτός  Φ.Π.Α.  Σε  περίπτωση  υποβολής
προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων
τμήματος/τμημάτων.  Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής
περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  τη  λήξη  του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν:
-  ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016,
- δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Η  ένσταση  του  αναδόχου  κατά  της  αποφάσεως  δεν  αναστέλλει  την  είσπραξη  του  ποσού  της

εγγυήσεως. 
Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
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αα)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης

επ’ αυτών και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα

35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 

11.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως

αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει  συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και  κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του
έργου έναντι του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Ο χρόνος  ισχύος της  εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει  να είναι  μεγαλύτερος από το  συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η
επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

11.3. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/16)

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Δήμος Καρδίτσας),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ)  την πλήρη επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο.
11.4. Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών και  Δανείων,  τα τοκομερίδια  ή  μερίσματα που λήγουν κατά  τη  διάρκεια  της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Γλώσσα
12.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε

έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόμιμη  ελληνική  μετάφραση.  Επικρατούσα  διατύπωση  είναι  πάντοτε  η  Ελληνική.  Οι  τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
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12.2. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί

ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της
διαγωνιζόμενης,  είτε  με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile»,  σύμφωνα με τη συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά
τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

12.3. Οι  έγγραφες  και  προφορικές  συνεννοήσεις  μεταξύ  των  Υπηρεσιών,  που  εμπλέκονται  στην
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου
διεξάγονται  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

12.4. Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
- έχουν μεταφρασθεί και  επικυρωθεί  από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα

Δικηγόρων ή
-  έχουν  μεταφρασθεί  και  επικυρωθεί  από  την  πρεσβεία  ή  το  προξενείο  της  Ελλάδας  στη  χώρα

προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή
- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή

από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.

ΑΡΘΡΟ 13ο   :   Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση
13.1. Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  μια  (1)  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την

καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών και   ώρα από ..:..  π.μ.,  ανάλογα με  τη
διαθεσιμότητα του συστήματος, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

13.2.Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 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.

13.3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά 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.

13.4. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
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 υποφακέλων των προσφορών.

•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων 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.

13.5. Διαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης»
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον

οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  (προσωρινός  ανάδοχος),  πραγματοποιείται  δύο  (2)
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. Η 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 Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ14ο: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικών 
14.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή

μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία,
επτά  (7)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες  ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. (άρθρο
102 παρ.1 Ν.4412/16)

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,  επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν
επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το  περιεχόμενό  τους,  ελλείψεις  ως  προς  τα
νομιμοποιητικά  στοιχεία,  πλημμελής  σήμανση  αντιγράφων  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.
Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη  αντικατάσταση  ή  υποβολή  εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών  που  έχουν  ήδη  υποβληθεί.  Η  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση δεν  πρέπει  να
εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή
μεταχείριση  συγκεκριμένου  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  δημόσιας
σύμβασης. 

14.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει  ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά  σφάλματα  που  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  ότι  μπορεί  να  θεραπευθούν.  Η
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και
δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε
σχέση με τις λοιπές. 

ΑΡΘΡΟ15ο:Κριτήριο κατακύρωσης
15.1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές), που θα προσφέρει το

μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%),στις  τιμές  της  τεχνικής  έκθεσης
(Παράρτημα Α’)  και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
16.1.  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον

προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να
υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών από την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 8.2. της παρούσης ως
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αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

16.2.  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. 

16.3.  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 17 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  βάσει  των  κριτηρίων  ανάθεσης  του
άρθρου 15 της παρούσης, 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. 

16.4. Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της παρούσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 15 της παρούσης, 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. 

16.5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 17
της  παρούσης,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 15 της παρούσης,
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.

16.6. 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 αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου
ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 16.3, 16.4 ή 16.5 της
παρούσης,  είτε  κατακύρωσης της  σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του  ελέγχου των  παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

16.7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
κατακύρωσης που κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ17ο: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές
17.1. Το  δικαίωμα  συμμετοχής  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  όπως  ορίστηκαν  στα

έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
της  προσφοράς  και  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης.  Στην  απόφαση
κατακύρωσης  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης  της
σύμβασης. 

17.2. Αν  επέλθουν  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  οι  προσφέροντες/υποψήφιοι  είχαν
δηλώσει  ότι  πληρούν  στα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  (άρθρο  8.1.  της  παρούσης),  οι  οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της  έγγραφης ειδοποίησης για  την  προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και
το  αργότερο  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσης.

17.3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς
μεταβολές  κατά την έννοια της προηγούμενης  παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του
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προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που  είχε  προσκομισθεί.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ18ο: Κατακύρωση διαγωνισμού
18.1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι  προθεσμίες για την αναστολή της

σύναψης της σύμβασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

18.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα
αποτελέσματά  της,  εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους
προσφέροντες.

18.3. Τα έννομα αποτελέσματα  της  απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η  σύναψη της  σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ)  κοινοποίησή  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  ο  τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

18.4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

18.5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ19ο: Ματαίωση διαδικασίας
19.1. Η αναθέτουσα αρχή με  ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της,  μετά  από γνώμη του αρμόδιου

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων

των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, ή
β) στην περίπτωση του άρθρου 18.5. της παρούσας διακήρυξης.
19.2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί  επίσης να λάβει  χώρα με

ειδικώς  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει  πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση του άρθρου 9.5.2. της παρούσης,
στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή

Προστασίας του περιβάλλοντος. (άρθρο 106 παρ.2 Ν.4412/16)
19.3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η

αναθέτουσα αρχή 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. 
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19.4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους

19.1 και 19.2,  η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει  τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης,
για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

19.5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει,  παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη
οποιασδήποτε  φάσης της  διαδικασίας  σύναψης,  με  τροποποίηση  ή  μη  των όρων της  ή  την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 20ο :   Ενστάσεις-Προσφυγές 
20.1. Ο  οικονομικός  φορέας  (προμηθευτής)  υποβάλλει  τις  ενστάσεις-προσφυγές  ηλεκτρονικά,

σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα από την κείμενη νοµοθεσία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρµα
του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο
οικονομικός φορέας το υποβάλλει  σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο)  εντός τριών (3)  εργασίμων
ηµερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Σε  περίπτωση  αποστολής  µε  ταχυδρομείο,  ως
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε
περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής,
εκτός εάν υπάρχει  περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης,  όπως αυτή έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

20.2. Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των 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 : 

•  Πιστοποιημένοι  χρήστες  από  το  φορέα  διενέργειας  του  διαγωνισµού  (Επιτροπή  διενέργειας-
αξιολόγησης  του  διαγωνισµού)  προβαίνουν  στη  διαδικασία  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των
ενστάσεων/προσφυγών. 

•  Πιστοποιημένοι  χρήστες  από  το  φορέα  διενέργειας  του  διαγωνισµού  (Επιτροπή  διενέργειας-
αξιολόγησης  του  διαγωνισµού)  συντάσσουν  και  υπογράφουν  τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά
αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού, συντάσσουν και υπογράφουν
τις κατά περίπτωση αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες-οικονοµικοί φορείς (προμηθευτές) ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
ένστασης/προσφυγής τους.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου
ποσού  ίσου  με  το  0,10  επί  τοις  εκατό  (0,10%)  επί  της  προϋπολογισμένης  αξίας  του  υπό
προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (αρ. 35 του Ν. 3377/2005)  .

20.3. Δικαστική προστασία (Ν.3886/2010) 
20.3.1. Πριν  υποβάλλει  την  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων,  ο  ενδιαφερόμενος  οφείλει,  µέσα  σε

προθεσμία  δέκα  (10)  ηµερών,  αφότου  έλαβε  πλήρη  γνώση  της  παράνοµης  πράξης  ή
παράλειψης,  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Η
αναθέτουσα  αρχή  οφείλει  να  αποφανθεί  αιτιολογημένα,  µέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής (άρθρο 4). 

20.3.2. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο (Διοικητικό Εφετείο της
έδρας της αναθέτουσας αρχής) µέσα σε προθεσμία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές
από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων  κωλύουν  τη  σύναψη  της  σύµβασης,  εκτός  εάν  µε  προσωρινή  διαταγή  ο  αρµόδιος
δικαστής  αποφανθεί  διαφορετικά.  Εφόσον  ασκηθεί  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων,  ο  αιτών
ειδοποιεί  σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η
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τηλεομοιοτυπία,  µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά,  η
άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται άλλως µε προσωρινή διαταγή του αρµόδιου δικαστή (άρθρο 5). 

20.3.3. Ο  ενδιαφερόμενος  µπορεί  να  ζητήσει  τη  κήρυξη  της  ακυρότητας  της  σύµβασης  που
υπογράφηκε όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010. 

20.3.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δε λαμβάνονται
υπόψη.

20.3.5. Για  το  παραδεκτό της  άσκησης ένστασης,  προσκομίζεται  παράβολο κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του
υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (αρ. 35 του Ν. 3377/2005).

ΑΡΘΡΟ 21ο : Διάρκεια σύμβασης
21.1. Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της, έως την 20/12/2017

και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Παράταση μπορεί να
δοθεί μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες και
χρηματικό  υπόλοιπο  και  πληρούνται  σωρευτικά,  οι  προϋποθέσεις  του  άρθρου  27.2  της
παρούσας διακήρυξης:

ΑΡΘΡΟ 22ο : Σύμβαση
22.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο μειοδότης (ή οι μειοδότες) υπογράφει σύμβαση ή επιμέρους
συμβάσεις με το Δήμο Καρδίτσας, για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί σε καθένα από
αυτά.

22.2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
ε) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
στ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
η) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ) Τον τρόπο πληρωμής.
ι) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
22.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) παραδόθηκε  ολόκληρη  η  ποσότητα  ή,  σε  περίπτωση  διαιρετού  υλικού,  η  ποσότητα  που

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή

εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 23ο    Δασμοί Εισαγωγής
Ο Δήμος Καρδίτσας απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον εκτελωνισμό σε ορισμένα

είδη. Κατόπιν αυτού, η τιμή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών
εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασμούς.

Η σχετική ατέλεια θα προσκομιστεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 24ο   Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
24.1. Εφόσον  κριθεί  απαραίτητη  η  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις  εγκαταστάσεις  του

προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το
σκοπό  αυτό  συσταθεισομένης  τριμελούς  επιτροπής,  βαρύνουν  τον  προσφέροντα  ή  τους
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προσφέροντες κατ’ αναλογία. Η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου είναι επιτρεπτή σε όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης.  

24.2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων
εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται. 

24.3. Το  κόστος  διενέργειας  των  ελέγχων  επιβαρύνει  τον  προµηθευτή.  (άρθρο  208  παρ.3  του
Ν.4412/16)

ΆΡΘΡΟ 25ο   Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών
.

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού
χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα
συμφέροντά του,  τότε  ο προσφέρων οφείλει  να σημειώνει  σ’  αυτά την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.  Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει  τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΆΡΘΡΟ 26ο  Dumping Εξαγωγικές επιδοτήσεις
26.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής,

διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες
οφείλουν  να  είναι  γνώστες  των  προαναφερθέντων  μέτρων της  χώρας προέλευσης  του  κάθε
προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση
που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για
την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να
δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.

26.2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί  τα  πρωτόκολλα  Πολυμερών  Συμφωνιών  Δασμών  και  Εμπορίου  (GΑΤΤ)  ή  δεν
λειτουργούν  στο  πλαίσιο  ολοκληρωμένης  Τελωνειακής  Ένωσης  με  την  Ευρωπαϊκή  ‘Ένωση,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν
είναι  αποδέκτης  πολιτικής  τιμών  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  ή  της  τιμής  απόκτησης  του
προϊόντος για εμπορία (τιμή ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης).

26.3. Δεν  έχουν  την  υποχρέωση  κατάθεσης  της  προαναφερθείσας  δήλωσης  οι  προσφέροντες
προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την
Ιαπωνία,  τον  Καναδά,  την  Αυστραλία,  την  Λετονία,  Λιθουανία,  Εσθονία,  Ρουμανία,  Πολωνία,
Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε
άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα ή
που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 27ο    Εκτέλεση σύμβασης
27.1 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 208-214 του

Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β
του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 

27.2. Παράταση χρόνου παράδοσης
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές

προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση του  αρµόδιου αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας

αρχής  µετά  από  γνωμοδότηση  αρµοδίου  συλλογικού  οργάνου,  είτε  µε  πρωτοβουλία  της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι  ίσο ή µμικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο
παράδοσης. 
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Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η  απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος  από  την  υποβολή  του

σχετικού αιτήµατος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16)
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή

άλλων  ιδιαιτέρως  σοβαρών  λόγων  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εκπρόθεσμη
παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσης. 

27.3. Λήξη χρόνου παράδοσης
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή εάν

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 28ο Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
28.1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και

μέχρι  λήξης  του χρόνου της  παράτασης που χορηγήθηκε,  επιβάλλεται  πρόστιμο 5% επί  της
συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα.  Το  παραπάνω  πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα  επηρεάζουν  τη  χρησιμοποίηση  των  υλικών  που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.

28.2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής
και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

28.3. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από
το  ποσό  πληρωμής  του  προμηθευτή  ή,  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με
ισόποση κατάπτωση της  εγγύησης καλής εκτέλεσης και  προκαταβολής αντίστοιχα,  εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,
το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΆΡΘΡΟ 29ο   Παραλαβή προμήθειας
29.1. Η διαδικασία παραλαβής της προμήθειας εφαρμόζεται με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρο 

208-212  του Ν.4412/2016. 
29.2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής, πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
29.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προμηθευτής. 
29.4.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή 

δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. (άρθρο 208 παρ.6 του 
Ν.4412/16).

29.5. Τα υπό προμήθεια τρόφιμα μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση µόνο µετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον Δήμο Καρδίτσας

ΆΡΘΡΟ 30ο   Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
30.1. Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των

υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους
της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.  Αν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  μέσα  στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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30.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα
πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  εκπνοή  της,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου  με  την  οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5% επί  της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που  χορηγήθηκε  και  ο  προμηθευτής  δεν  παρέλαβε  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  φορέας
μπορεί  να  προβεί  στην  καταστροφή  ή  εκποίηση  της  ποσότητας  αυτής,  κατά  τις  ισχύουσες
διατάξεις. 

30.3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από  την  αντικατάστασή  τους,  με  την  προϋπόθεση  ο  προμηθευτής  να  καταθέσει  χρηματική
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΆΡΘΡΟ 31ο   Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
31.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
31.2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση.
β) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
 31.3. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΆΡΘΡΟ 32ο   Εγγυήσεις ποιότητας
32.1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα είναι

αρίστης  ποιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  σχετικές  προδιαγραφές  των  επισήμων
Κρατικών φορέων τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι
όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα
από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

32.2. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία  όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της
Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση
του Δημάρχου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση
του Δημάρχου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση
προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
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32.3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 33ο   Τρόπος Πληρωμής 
33.1. Η  πληρωμή  της  αξίας  της  προμήθειας  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

33.2. Μετά  από  την  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  την  έκδοση  του  τιμολογίου  του
προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου
ελέγχου από τις υπηρεσίες των φορέων και την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ο  φορέας  υποχρεούται  να  εξοφλεί  τον  προμηθευτή  μέσα  σε  διάστημα  εξήντα  (60)  ημερών
(Π.Δ.166/2003) Με κάθε πληρωμή θα γίνονται  οι  προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

ΆΡΘΡΟ 34ο   Άλλα στοιχεία- ειδικοί όροι
34.1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται  να απορροφήσει  το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους

τροφίμου που αναγράφεται  στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Εφόσον όμως κριθεί  σκόπιμη η
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

34.2. Οικονομικές  προσφορές που υπερβαίνουν τη  δαπάνη του ενδεικτικού Προϋπολογισμού,  θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.

ΆΡΘΡΟ 35ο   Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί:
- Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
- Στο Φ.Ε.Κ.
- Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες.
- Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες.
και επιπλέον θα αναρτηθεί:
- στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
- στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
- στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
- στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας.

ΆΡΘΡΟ 36ο   Έξοδα δημοσίευσης
Οι δαπάνες δημοσίευσης της  περίληψης της  διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και  του τυχόν

επαναληπτικού,  βαρύνουν  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  οριστικά  η  προμήθεια
(Ν.3801/2009). Αν οι προμηθευτές είναι περισσότεροι του ενός, η δαπάνη των δημοσιεύσεων θα

τους βαρύνει αναλογικά με το ποσό της σύμβασης του καθενός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Παράρτημα Α:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤ ΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤ ΣΑ  . . / . . /2016  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ ΙΑ Τ ΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣ ΙΤ ΙΣΤ ΙΚΗΣ  ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
                                      

                       ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ ΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Σ: . .  
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ :  1888518,59 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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α/
Είδος Μον. Μέτρησης

Ποσότητ
α

Τιμή
Δαπάνη

άνευ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15100000-9)

1
ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ

ΟΣΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5

ΚΙΛΩΝ 55740 4,12
229648,8

0
13%

2
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ

ΟΣΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5

ΚΙΛΩΝ 55740 2,47
137677,8

0
13%

ΓΑΛΑΚΤΟΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-TΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV 15500000-3)

1 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1
ΚΙΛΟΥ 27870 7,69

214320,3
0

13%

2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,41

ΛΙΤΡΩΝ 88000 0,88 77440,00 13%

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (CPV 15884000-8)

1 ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,3
ΚΙΛΩΝ

1032 4,81 4963,92 13%

2 ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,3
ΚΙΛΩΝ

1032 3,57 3684,24 13%

3
ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ

ΜΩΡΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,8

ΚΙΛΩΝ
318 15,06 4789,08 13%

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15800000-6)

1 ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5
ΚΙΛΩΝ

46450 2,04 94758,00 13%

2 ΦΑΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5
ΚΙΛΩΝ

46450 1,58 73391,00 13%

3 ΖΑΧΑΡΗ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1

ΚΙΛΟΥ 46450 0,98 45521,00 24%

4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5
ΚΙΛΩΝ

136000 0,89
121040,0

0
13%

5 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5
ΚΙΛΩΝ

46450 0,64 29728,00 13%

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15500000-3)

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ  1

ΛΙΤΡΟΥ 46450 5,19
241075,5

0
13%

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1)

1 ΜΗΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2
ΚΙΛΩΝ 139350 1,22

170007,0
0

13%

2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2
ΚΙΛΩΝ 139350 0,89

124021,5
0

13%

3 ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2

ΚΙΛΩΝ 139350 0,68 94758,00 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1666824,

14

ΦΠΑ
221694,4

5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1888518,

59

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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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.

1.2 Ορισμός
«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. Γενικές απαιτήσεις
2.1  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.

2.2  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. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι

ηλικίας από 12 έως 24 μηνών.
3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο, σε

όλα τα σημεία του κρέατος.
3.3 Τα τεμάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες, από

την ημερομηνία παραλαβής τους.
3.4 Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει να είναι  αποστεωμένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τμήματα

του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς».
3.5 Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους.
3.6 Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό.
3.7 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.
3.8 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:
- Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
- Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
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. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Το  τρόφιμο  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων

κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα
μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).

6. Συσκευασία
6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση), θα πρέπει να συσκευάζεται σε κενό

με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Τo καθαρό
βάρος κάθε τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 450-550 γραμμάρια.

6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).
6.3 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για

παλετοποίηση.

7. Επισήμανση
7.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση, με τα

παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:
Το είδος ‘‘μοσχάρι άνευ οστών’’, με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 3.4
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.
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Η ημερομηνία σφαγής.
Οδηγίες συντήρησης.
Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
7.2  Στην  εξωτερική  επιφάνεια  των  χαρτοκιβωτίων  (δεύτερη  συσκευασία),  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα

παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
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 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.
Συνθήκες αποθήκευσης

8. Διαδικασία συντήρησης
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.

Διανομή  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. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
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 μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
Την επισήμανση 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.

10. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι  τα υπό προμήθεια τεμάχια βοείου κρέατος θα έχουν τελική

ημερομηνία ανάλωσης, τουλάχιστον 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

11. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

12. Σχετική Νομοθεσία
12.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

12.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων

12.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

12.5 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων

12.6  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

12.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

12.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για την
επισήμανση του βοείου κρέατος.

12.9  Ο  Καν.  (ΕΚ)  1825/2000  της  Επιτροπής  της  25ης  Αυγούστου  2000  για  τη  θέσπιση  λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.
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12.10 Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
12.11 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.

2) ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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.

1.2 Ορισμός
«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. Γενικές απαιτήσεις
2.1  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.

2.2 Τα τεμάχια χοιρινού 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. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Τα τεμάχια χοιρινού κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες, από

την ημερομηνία παραλαβής τους.
3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο, σε

όλα τα σημεία του κρέατος.
3.3 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.

3.4 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.

3.5 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.

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

3.7. Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους
3.8 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.
3.9 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:
- Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.
- Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
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. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Το  τρόφιμο  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων

κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα
μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).

6. Συσκευασία
6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση), θα πρέπει να συσκευάζεται σε κενό

με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Τo καθαρό
βάρος κάθε τεμαχίου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 450-550 γραμμάρια.

6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).
6.3 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για

παλετοποίηση.
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7. Επισήμανση
7.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση, με τα

παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία:
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.
7.2  Στην  εξωτερική  επιφάνεια  των  χαρτοκιβωτίων  (δεύτερη  συσκευασία),  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα

παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
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 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.
Συνθήκες αποθήκευσης.

8. Διαδικασία συντήρησης
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.

Διανομή  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. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
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 μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
Την επισήμανση 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.

10. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι τα υπό προμήθεια τεμάχια χοιρινού κρέατος θα έχουν τελική

ημερομηνία ανάλωσης, τουλάχιστον 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

11. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

12. Σχετική Νομοθεσία
12.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

12.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων

12.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

12.5 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων
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12.6  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων

επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
12.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για

την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.
12.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για την

επισήμανση του βοείου κρέατος.
12.9  Ο  Καν.  (ΕΚ)  1825/2000  της  Επιτροπής  της  25ης  Αυγούστου  2000  για  τη  θέσπιση  λεπτομερειών

εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.
12.10 Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
12.11 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.

3) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ «ΠΟΠ» 
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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.

1.2 Ορισμός
H oνομασία «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 αποκλειστικά από τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

2. Γενικές απαιτήσεις
2.1  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.
2.2 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 Δ,  εδάφιο 2α)  του ΚΤΠ,  στο οποίο
περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ».

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης.
3.2 Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα μαλακό τυρί που μπορεί να κόβεται σε φέτες.
3.3 Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερμίδα.
3.4 Η μάζα του είναι καθαρή λευκή, συμπαγής με λίγες μηχανικές σχισμές.
3.5 Το τυρί μπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα.
3.6 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
3.7 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια 

ή δράση μικροοργανισμών.
3.8 Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο άρωμα.
4.2  Οι οργανοληπτικοί  χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι  άψογοι,  χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για

ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
4.3 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.
4.4  Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή,

γεύση δριμεία ή υπόξινη).

5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
5.1  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).

5.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλμη.

6. Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
6.1  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].
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7. Συσκευασία
7.1 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).

7.2 Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από άλμη.
7.3. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία μπορεί να κυμαίνεται από  900–

1.100 γραμμάρια.
7.3.  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.

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

8. Επισήμανση
8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με

το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 
κάτωθι:

Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί.
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).
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 λίπoς (υπoλoγισμένo σε ξερή oυσία).
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).

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

8.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει
επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία:
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.
Ο αριθμός της σύμβασης.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».

9. Διαδικασία συντήρησης
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. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:
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Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας

και συνθηκών υγιεινής
Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
Την επισήμανση 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.

11. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυώνται τη διατηρησιμότητα του τυριού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών

από την παραλαβή του.
12. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

13. Σχετική Νομοθεσία
13.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

13.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων

13.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

13.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων

13.5  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

13.6 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

13.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για την
επισήμανση του βοείου κρέατος.

13.8  Ο  Καν.  (ΕΚ)  1825/2000  της  Επιτροπής  της  25ης  Αυγούστου  2000  για  τη  θέσπιση  λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.

13.9 Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
13.10 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.

4) ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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.

1.2. Ορισμός 
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. Γενικές απαιτήσεις
2.1 Το συμπυκνωμένο γάλα 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. 
2.2  Τα τεμάχια βοείου κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων

(Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο
περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος.
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2.3. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 10 μηνών τουλάχιστον 

από την ημερομηνία παραλαβής του.

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι ομοιογενές.
3.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα

του να είναι λευκό ή υπόλευκο.
3.3 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
3.4 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον

πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.
3.5 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
4.2 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση.
4.3  Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει  να είναι  απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ.

δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).

5. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά Τροφίμου
5.1 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.

5.2  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. Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 
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. Επισήμανση
7.1 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό περιεχομένου

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.

7.2  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.

7.3 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος.
7.4 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει

διαρροές.
7.5  Οι συσκευασίες του συμπυκνωμένου γάλακτος θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

8. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
8.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:
«ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ».
 Σήμανση αναγνώρισης 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).
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Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του 

τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας.

8.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
«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 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

9. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
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 μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
Την επισήμανση 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.

10. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του γάλακτος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή
11. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

12. Σχετική Νομοθεσία
12.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

12.2 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων

12.3 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

12.5 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου 2013
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων

12.6  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

12.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για
την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

12.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για την
επισήμανση του βοείου κρέατος.

12.9  Ο  Καν.  (ΕΚ)  1825/2000  της  Επιτροπής  της  25ης  Αυγούστου  2000  για  τη  θέσπιση  λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.

12.10 Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
12.11 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.

5) ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια κρέμας δημητριακών,

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.

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

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.  Ως «βρέφος»  ορίζεται  το  παιδί
ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Ως «μικρό παιδί» ορίζεται το παιδί μεταξύ ενός και τριών ετών.

2. Γενικά χαρακτηριστικά τροφίμου
2.1.  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.

2.2  Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813.από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

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

3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1  Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να φέρει ημερομηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 12 μήνες

από την ημερομηνία παράδοσης.
3.2 Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες των 300 gr ±30%.
3.3. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
3.4  Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» δεν πρέπει  να  παρουσιάζει  σήψη,  ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που

οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
3.5  Οι οργανοληπτικοί  χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι  άψογοι,  χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για

ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή
ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).

4. Φυσικό-Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 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.

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

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

4.4  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
μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).

5. Συσκευασία
5.1 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%.

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

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

6. Επισήμανση
6.1 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
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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
Δήλωση 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  πρωτεϊνες,  λιπίδια  και  υδατάνθρακες,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  της

Υ1/Γ.Π.47813.
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).
6.2 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.

6.3 Η επισήμανση, παρουσίαση να μην αποθαρρύνουν τον 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.

6.4  Στην  εξωτερική  επιφάνεια  των  χαρτοκιβωτίων  θα  πρέπει  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα  παρακάτω
τουλάχιστον στοιχεία:

Το είδος του τροφίμου: «Κρέμα δημητριακών»
Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ
Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

7. Διαδικασία συντήρησης
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.

8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:
-Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων.
-Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 3, τις απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 και

τις απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα με την παράγραφο 6. 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.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.
10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

11. Σχετική Νομοθεσία
11.1 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για

την υγιεινή των τροφίμων.
11.2 Η Υ1/Γ.Π.47813 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ

για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής
ηλικίας.
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11.3 Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τρόφιμα

που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για
τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

11.4 Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα
11.5 Καν. 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.
11.6  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων

επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
11.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

11.8 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
11.9  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

6) ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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.

1.2 Ορισμός
Το  «ρυζάλευρο»  ή  «άνθος  ορύζης»  αποτελεί  προϊόν  που  υπάγεται  στην  ευρύτερη  κατηγορία  των

«μεταποιημένων τροφών με βάση τα δημητριακά». 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. 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. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών.
Ως «μικρό παιδί» ορίζεται το παιδί μεταξύ ενός και τριών ετών.

2. Γενικά χαρακτηριστικά τροφίμου
2.1  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.

2.2 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) .

2.3.  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.

3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να φέρει  ημερομηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 12 μήνες από την

ημερομηνία παράδοσης.
3.2 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να διατίθεται σε συσκευασίες των 300 gr ±30%.
3.3. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες.
3.4 Η κρέμα ρυζάλευρου δεν πρέπει να παρουσιάζει  σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται  σε

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
3.5 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της κρέμας ρυζάλευρου πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις

για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή
οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).

4. Φυσικό-Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 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.

4.2 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.
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4.3 Η  κρέμα  ρυζάλευρου  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ενωσιακής  Νομοθεσίας  περί

υπολειμματικότητας  σε  χρήση  φυτοφαρμάκων  σε  προϊόντα  που  προορίζονται  για  την  παραγωγή
ρυζάλευρου ( Καν. 609/2013 ).

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

5. Συσκευασία
5.1 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%.

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

5.3 Οι συσκευασίες της κρέμας ρυζάλευρου θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους
και αντοχής για παλετοποίηση.

6. Επισήμανση
6.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων,
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
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
Δήλωση 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 ή 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.47813.
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).
6.2 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.

6.3 Η επισήμανση, παρουσίαση να μην αποθαρρύνουν τον 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.

6.4 Στην  εξωτερική  επιφάνεια  των  χαρτοκιβωτίων  θα  πρέπει  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα  παρακάτω
τουλάχιστον στοιχεία:

Το είδος του τροφίμου: «Κρέμα Ρυζάλευρο»
Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ
Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

7. Διαδικασία συντήρησης
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.

8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:
-Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων.
-Τα ειδικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 3, τις απαιτήσεις συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 και

τις απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα με την παράγραφο 6. Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν
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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.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.
10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

11. Σχετική Νομοθεσία
11.1 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για

την υγιεινή των τροφίμων.
11.2 Η Υ1/Γ.Π.47813 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ

για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής
ηλικίας.

11.3 Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τρόφιμα
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για
τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

11.4 Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα
11.5 Καν. 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.
11.6  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων

επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
11.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

11.8 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
11.9 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

7) ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ (ΣΚΟΝΗ)
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια παρασκευασμάτων για

βρέφη και παρασκευασμάτων δεύτερης 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.

1.2 Ορισμός
«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.

«Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» με βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται τρόφιμα 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».

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

2. Γενικά χαρακτηριστικά τροφίμου
2.1 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.

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

2.3. Να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeriamonocytogenes και Enterobactersakazakii,
όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα.
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3. Ειδικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1  Το  παρασκευάσματα  για  βρέφη  και  παρασκευάσματα  δεύτερης  βρεφικής  ηλικίας,  πρέπει  να  φέρουν

«ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
3.2 Τα παρασκευάσματα θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 800 gr ± 30%.
3.3 Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες.
3.4 Τα παρασκευάσματα δεν πρέπει  να παρουσιάζει  σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται  σε

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
3.5  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).

4. Φυσικό-Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου.
4.1 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.

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

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

4.4  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.

4.5 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 ).

4.6  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
μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).

5. Συσκευασία
5.1  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
±30%.

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

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

6. Επισήμανση
6.1 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  «παρασκεύασμα  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  πρωτεϊνες,  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).
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815.
6.2 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.
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6.3 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.

6.4  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 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

7. Διαδικασία συντήρησης
Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα

πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

8. Διενεργούμενοι Έλεγχοι.
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:
-Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων.
-Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:
- Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων.
- Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 3, τις απαιτήσεις συσκευασίας των παραγράφων 5.2 και 5.3, και τις

απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα με την παράγραφο 6.
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.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.
10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

11. Σχετική Νομοθεσία
11.1 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 για

την υγιεινή των τροφίμων.
11.2 Η Υ1/Γ.Π.47813 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ

για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής
ηλικίας.

11.3 Ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 609/2013 για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τρόφιμα
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για
τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

11.4 Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα
11.5 Καν. 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.
11.6  Ο  Καν.(ΕΚ)  αριθ.  1881/2006  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  19ης  Δεκεμβρίου  2006  για  καθορισμό  μέγιστων

επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
11.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

11.8 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
11.9  Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

8) ΦΑΣΟΛΙΑ
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1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια
ξερών φασολιών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός
1.2.1 Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού φασίολος

(Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae).
1.2.2 Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και τη μορφή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ

37227/87, όπως αυτή ισχύει. Τα υπό προμήθεια φασόλια θα είναι μεσόσπερμα (μέτρια).

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  Η  ποιότητα,  η  υγιεινή  και  τα  χαρακτηριστικά  των  φασολιών  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.2 Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες από

την ημερομηνία παράδοσης.
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή

και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι ώριμα, μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η

επιφάνειά  τους  στιλπνή.  Δεν  θα  πρέπει  να  είναι  συρρικνωμένα  και  δεν  θα  πρέπει  να  εμφανίζουν
αλλοιώσεις ή αυξημένη θερμοκρασία.

3.2 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων
προϊόντων.

4. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά
4.1 Η φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών 

(π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.).
4.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), θα πρέπει να

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87).

5. Συσκευασία
Τα ξερά φασόλια 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.

Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με
τρύπες.
Οι συσκευασίες των φασολιών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για

παλετοποίηση.

6. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων,
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011
6.1 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 ελληνικά φασόλια).
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 διατηρησιμότητα συμπεριλαμβάνει  ένδειξη σαφή και  κατά σειρά της ημέρας,  του
μήνα και του έτους).

Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται.

Τονίζεται,  ότι  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία  αναγράφεται  στην  επισήμανση  του
τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας.
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6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
Το είδος και η κατηγορία των φασολιών και η περιοχή παραγωγής τους.
Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

7. Διενεργούμενοι έλεγχοι
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.

8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.

9. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται  απαράβατοι  και  η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται  την

απόρριψη παραλαβής.

10. Σχετική Νομοθεσία
10.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων.

10.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004,
για την υγιεινή των τροφίμων.

10.3  Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.4  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για  τα πλαστικά υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.5  Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση και
κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

10.6  Κανονισμός  (ΕΚ)  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006,  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

10.7 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
10.8  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
10.9 Η υπ’ αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί Τυποποιήσεως των

προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-87) που τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση
Υπ. Γεωργίας – Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88) και όπως μέχρι σήμερα ισχύει.

9) ΦΑΚΕΣ
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια φακής για τις ανάγκες του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων.

1.2 Ορισμός
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1.2.1 Η ονομασία φακή (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού

της  οικογένειας  των  ψυχανθών  (Leguminosae).  Εμφανίζεται  με  διάφορα  χρώματα  (πράσινη,  καφέ,
κόκκινη). Οι υπό προμήθεια φακές θα είναι καφέ χρώματος.

1.2.2 Οι ποικιλίες φακής ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων, στις εξής κατηγορίες:
μεγαλόσπερμες (πλατιές ή χοντρές), μεσόσπερμες, μικρόσπερμες (ψιλές). Οι υπό προμήθεια φακές θα
είναι ψιλές ή χοντρές.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.2 Η φακή θα πρέπει να έχει  χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες από την

ημερομηνία παράδοσης.
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή

και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1 Η φακή θα πρέπει να είναι ώριμη, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνή και όχι συρρικνωμένη. Οι κόκκοι της

φακής να μην είναι ξεροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου να μην είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο).
3.2.  Η φακή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων

προϊόντων.

4. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά
4.1  Η φακή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ.

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.).
4.2  Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της φακής (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), θα πρέπει να

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87).

5. Συσκευασία
Η φακή πρέπει  να  είναι  συσκευασμένη  σε  κατάλληλους για  επαφή με  τρόφιμα περιέκτες,  σε  συσκευασίες

καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία.
Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με τρύπες.
Οι συσκευασίες της φακής θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για

παλετοποίηση.

6. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
6.1 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 ελληνικά
φασόλια).
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.

6.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της.
Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

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

8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.

9. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται  απαράβατοι  και  η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται  την

απόρριψη παραλαβής της φακής.

10. Σχετική Νομοθεσία
10.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων.

10.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004,
για την υγιεινή των τροφίμων.

10.3  Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.4  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για  τα πλαστικά υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

10.5  Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση και
κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

10.6  Κανονισμός  (ΕΚ)  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006,  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

10.7 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
10.8  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
10.9 Η υπ’ αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί Τυποποιήσεως των

προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-87) που τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση
Υπ. Γεωργίας – Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88) και όπως μέχρι σήμερα ισχύει.

10) ΖΑΧΑΡΗ

1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  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.).
2.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωματώματα και να ρέει ελεύθερα.
3.2. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά.

4. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
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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. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά 
5.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ.

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.).
5.2  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).
5.3 Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο είναι 0,04%.
5.4 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013.

6. Συσκευασία
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.  Η  συσκευασία  δε  θα  πρέπει  να  είναι  ανοιγμένη  ή  φθαρμένη  και  δε  θα  πρέπει  να
εμφανίζει διαρροές. Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

7. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
7.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:
• 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).

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

7.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
Η ονομασία του τροφίμου.
Ένδειξη  σχετική  με  την  αναγνώριση  της  παρτίδας.  Ο αριθμός  των  χάρτινων  συσκευασιών  και  το  καθαρό

περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

8. Διενεργούμενοι έλεγχοι
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 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.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 24 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.

10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.
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11. Σχετική Νομοθεσία
11.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων.

11.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004,
για την υγιεινή των τροφίμων.

11.3  Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.4  Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση και
κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

11.5  Κανονισμός  (ΕΚ)  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006,  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

11.6  Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013,  για  τη  θέσπιση  κοινής  οργάνωσης  των  αγορών  γεωργικών  προϊόντων  και  την  κατάργηση  των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου.

11.7 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
11.8  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

11) ΖΥΜΑΡΙΚΑ
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 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.
2.2 Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6».
2.3 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν  χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών  τουλάχιστον από την

ημερομηνία παραλαβής τους.
2.4 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή

και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1  Τα ζυμαρικά πρέπει  να είναι  αμιγή,  χωρίς σπασίματα,  υγιή,  καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή

φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις.
3.2 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. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά
4.1. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών

(π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.).
4.2. 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.
4.3. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Συσκευασία
Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, κατάλληλους για επαφή με

τρόφιμα και  καθαρού περιεχομένου 0,5  κιλού σύμφωνα με τις  διατάξεις  της ενωσιακής νομοθεσίας.  Η
συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες των ζυμαρικών θα
πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

6. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
6.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 
• Η ονομασία του τροφίμου.
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 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, παράγραφος 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.

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

6.2. 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 ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

7. Διενεργούμενοι έλεγχοι
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.

8. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.

9. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι, καθόσον προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της

νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής.

10. Σχετική Νομοθεσία
10.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων.

για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

10.2 Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

10.3  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1935/2004  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10.4  Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και

αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
10.5  Ο  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  1169/2011  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  25ης

Οκτωβρίου  2011,  σχετικά  με  την  παροχή  πληροφοριών  για  τα  τρόφιμα  στους  καταναλωτές,  την
τροποποίηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

10.6  Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

10.7  Ο  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1333/2008  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης
Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων.

10.8  Ο Κώδικας Τροφίμων -  Ποτών και  Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π),  Μέρος Α’  και  Β’,  όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

10.9  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής
Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).

12) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια συμπυκνωμένου χυμού

τομάτας, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

Με τον όρο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας 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. Γενικά χαρακτηριστικά
Η ποιότητα και  τα χαρακτηριστικά του  συμπυκνωμένου χυμού τομάτας θα πρέπει  να είναι  σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
2.2  Ο  συμπυκνωμένος  χυμός  τομάτας  θα  πρέπει  να  έχει  χρόνο  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  24  μηνών

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή

και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1  Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και ομοιογενή

σύσταση και χρώμα ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο.
3.2 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας  δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που

οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
3.3  Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας  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. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
4.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για

ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
4.2.  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.

5. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά 
5.1 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό

τομάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα.
5.2  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.

5.3 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.).

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

6. Συσκευασία
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6.1 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε χάρτινη συσκευασία με καθαρό

βάρος περιεχομένου 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.).

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

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

7. Επισημάνσεις 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
7.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:
• Η ονομασία του τροφίμου.
• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη 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).

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

7.2. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:
Η ονομασία του τροφίμου.
Ένδειξη  σχετική  με  την  αναγνώριση  της  παρτίδας.  Ο αριθμός  των  χάρτινων  συσκευασιών  και  το  καθαρό

περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

8. Διενεργούμενοι έλεγχοι
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας:
- τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 και 4.
- τις απαιτήσεις συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.
- 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.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 24 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.

10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη

παραλαβής του τροφίμου.

11. Σχετική Νομοθεσία
11.1 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων.

11.2 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004,
για την υγιεινή των τροφίμων.

11.3  Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.



ΑΔΑ: Ω5ΑΚΩΕΗ-Σ2Π 
11.4  Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

2011,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση και
κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

11.5  Κανονισμός  (ΕΚ)  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006,  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

11.6  Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013,  για  τη  θέσπιση  κοινής  οργάνωσης  των  αγορών  γεωργικών  προϊόντων  και  την  κατάργηση  των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου.

11.7 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
11.8  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
11.9  Ο  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1333/2008  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης

Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων.
11.10 Η υπ. αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563 Β’ / 7-3-2014) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του άρθρου 124

“Διατηρημένα  τρόφιμα  με  αποστείρωση  ή  συμπύκνωση  προϊόντα  τομάτας”  του  Κ.Τ.Π.  (ΦΕΚ
788/Β’/31.12.1987) όπως ισχύει».

12) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
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.

1.2 Ορισμός
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  ελαιολάδου  και  τον
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, και τις
εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1  Η  ποιότητα,  η  υγιεινή  και  τα  χαρακτηριστικά  του  εξαιρετικά  παρθένου  ελαιολάδου  θα πρέπει  να  είναι

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείμενη ενωσιακή
και εθνική νομοθεσία.

2.2 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή

και εθνική νομοθεσία.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1 Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70.
3.2 Να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου.

4. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
4.1 Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς αυτό, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ.

2568/91 της Επιτροπής.
4.2 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).

5. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά τροφίμου 
5.1 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 ελαιολάδων και των
πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

5.2 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. Συσκευασία 
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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.).

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

7. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
7.1 Επί της συσκευασίας , 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 μονάδες 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).

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

7.2. 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 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

8. Διενεργούμενοι έλεγχοι
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.

9. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του προϊόντος για χρονικό διάστημα 12 μηνών

τουλάχιστον, από την παραλαβή τους.

10. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται  απαράβατοι  και  η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται  την

απόρριψη παραλαβής.

11. Σχετική Νομοθεσία
11.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
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της  Ευρωπαϊκής  Αρχής  για  την  Ασφάλεια  των  Τροφίμων  και  τον  καθορισμό  διαδικασιών  σε  θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.

11.2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004, για την υγιεινή των τροφίμων.

11.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.4  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.  10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για  τα πλαστικά υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

11.5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011,  σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  την τροποποίηση και
κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.

11.6  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13 Ιανουαρίου του 2012 για τα πρότυπα εμπορίας
ελαιολάδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11.7 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11.8  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

11.9  ΚΥΑ 323902/2009 (ΦΕΚ 2026/Β’/18.9.2009), Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας ελαιολάδου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.10 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π).
11.11  Ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014), Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο

πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις, υποπαράγραφος ΣΤ.9 περ. 2.

13) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΜΗΛΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ) 
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια οπωρολαχανικών, και

συγκεκριμένα  μήλων,  πορτοκαλιών  και  πατατών,  για  τις  ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.

2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 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]

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

2.3 Τα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του
Καν  (ΕΕ)  αριθ.  543/2011  και  τις  Γενικές  Προδιαγραφές  Εμπορίας  (Παράρτημα  Ι,  Μέρος  Α)  του  ίδιου
Κανονισμού.

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

2.5 Τα μήλα θα είναι κόκκινα.
2.6  Τα  τεμάχια  κάθε  κατηγορία  (μήλα,  πορτοκάλια,  πατάτες)  θα  είναι  συσκευασμένα  σε  διχτάκι  (μονάδα

συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει τεμάχια και το
συνολικού καθαρού βάρους θα είναι περίπου 2,0 κιλά.

2.7 Οι μονάδες συσκευασίας των οπωρολαχανικών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και
αντοχής, που θα μπορούν να παλετοποιούνται.

3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας

(Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα
Ι, Μέρος Α) του ίδιου Κανονισμού, 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 μεταφορά και

τον εν γένει χειρισμό και να φθάνουν  σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.
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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. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με το

άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
4.1 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).
Τονίζεται,  ότι  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία  αναγράφεται  στην  επισήμανση  του

τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας.

4.2. 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.
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».
Ο αριθμός της σύμβασης.

5. Διενεργούμενοι έλεγχοι
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας τα

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.

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

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές:
Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με   όλους  τους  όρους  της

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς καμία μεταβολή.

7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι  οι  όροι  της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται  απαράβατοι  και  η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται  την

απόρριψη παραλαβής.

8. Σχετική Νομοθεσία
8.1 Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

8.2 Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.  1308/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  και  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.
1306/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  με  την  τροποποίηση  του  εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών

8.3  Καν.  (ΕΕ)  αριθ.  543/2011 της  Επιτροπής της  7ης  Ιουνίου  2011 για  τη  θέσπιση  λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1234/2007  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  τους  τομείς  των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών

8.4 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων.

8.5 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για
την υγιεινή των τροφίμων.

8.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004,
σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

8.7  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  10/2011  της  Επιτροπής  της  14ης  Ιανουαρίου  2011  για  τα  πλαστικά  υλικά  και
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
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8.8 Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011,

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση και κατάργηση
Κανονισμών και Οδηγιών.

8.9  Κανονισμός  (ΕΚ)  1881/2006  της  Επιτροπής  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006,  για  καθορισμό  μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.

8.10 ΚΥΑ 257543/2006 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΚΑΝ (ΕΚ) του 1148/2001 της Επιτροπής
των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα
των νωπών οπωροκηπευτικών.

8.11 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
8.12  Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  –  Κωδικοποίηση  κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής

Υπηρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
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α/α Είδος Ονομασία
προϊόντος

Μον. Μέτρησης Ποσότητ
α

Περίληψη
Τεχνικής

Περιγραφής

Χώρα
παραγω
γής

Εργοστάσιο
Παρασκε
υής

Προμηθευτής
-

Παραγωγό
ς

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15100000-9)
1 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ

ΟΣΤΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5

ΚΙΛΩΝ 55740

2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ
ΟΣΤΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5
ΚΙΛΩΝ 55740

ΓΑΛΑΚΤΟΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-TΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV 15500000-3)
3 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1

ΚΙΛΟΥ 27870

4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,41
ΛΙΤΡΩΝ 88000

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (CPV 15884000-8)
5 ΚΡΕΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΚΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,3 ΚΙΛΩΝ
1032

6 ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,3 ΚΙΛΩΝ 1032
7 ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ

ΓΙΑ ΜΩΡΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,8 ΚΙΛΩΝ

318

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15800000-6)
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 46450
9 ΦΑΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 46450
10 ΖΑΧΑΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1

ΚΙΛΟΥ 46450

11 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 136000
12 ΧΥΜΟΣ

ΤΟΜΑΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩ

Μ.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 46450

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15500000-3)
13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ  1

ΛΙΤΡΟΥ 46450

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1)
14 ΜΗΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 139350
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ΚΙΛΩΝ
15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2

ΚΙΛΩΝ 139350

16 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2
ΚΙΛΩΝ 139350
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α/α Είδος Μον. Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική
Τιμή

Ποσοστό
έκπτωσ

ης 

Τιμή που
προκύπ

τει
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15100000-9)

1 ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 55740 4,12
2 ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 55740 2,47

ΓΑΛΑΚΤΟΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-TΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV 15500000-3)
3 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 27870 7,69
4 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,41

ΛΙΤΡΩΝ
88000 0,88

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (CPV 15884000-8)
5 ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,3 ΚΙΛΩΝ 1032 4,81
6 ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,3 ΚΙΛΩΝ 1032 3,57
7 ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,8 ΚΙΛΩΝ 318 15,06

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15800000-6)
8 ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 46450 2,04
9 ΦΑΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 46450 1,58

10 ΖΑΧΑΡΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ 46450 0,98
11 ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 136000 0,89
12 ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ 46450 0,64

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15500000-3)
13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ  1

ΛΙΤΡΟΥ 46450 5,19

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1)
14 ΜΗΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 139350 1,22
15 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 139350 0,89
16 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ 139350 0,68

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
342/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
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	ΚΑΡΔΙΤΣΑ ../../2016
	α/α
	Είδος
	Μον. Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή
	Δαπάνη άνευ ΦΠΑ
	ΦΠΑ
	ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15100000-9)
	1
	ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ
	13%
	2
	ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,5 ΚΙΛΩΝ
	13%
	ΓΑΛΑΚΤΟΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-TΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV 15500000-3)
	1
	ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ
	13%
	2
	ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 0,41 ΛΙΤΡΩΝ
	13%
	ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (CPV 15884000-8)
	1
	ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
	13%
	2
	ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ
	13%
	3
	ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ
	13%
	ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15800000-6)
	1
	ΦΑΣΟΛΙΑ
	13%
	2
	ΦΑΚΕΣ
	13%
	3
	ΖΑΧΑΡΗ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ 1 ΚΙΛΟΥ
	24%
	4
	ΖΥΜΑΡΙΚΑ
	13%
	5
	ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜ.
	13%
	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (CPV 15500000-3)
	1
	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
	ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ
	13%
	ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (CPV 15300000-1)
	1
	ΜΗΛΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ
	13%
	2
	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ
	13%
	3
	ΠΑΤΑΤΕΣ
	ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ
	13%
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
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