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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 62

Πόλη ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 43132

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL611

Τηλέφωνο 2441354721

Φαξ 2441070021

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Τίγκας Βάϊος

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) [άρθρο 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016] και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ. 
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.

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

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: και στο τηλέφωνο

2441354721.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 1του ν. 4412/16  μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος,  ύστερα  από  το  χρονικό  διάστημα  των
τριάντα πέντε  (35) ημερών,  από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου
Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ09380016. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την
με Κ.Α. 70.03-7425.0050 & 70.03-7425.0053  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2019.  

Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  υποέργο  Νο  2018ΣΕ09380016  της  Πράξης:  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-
2020»  με  βάση  την  απόφαση  ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  632/13-06-2018  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5029802. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους –
ΤΕΒΑ).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η Προμήθεια Τροφίμων (κρέας βόειο άνευ οστών, κρέας χοιρινό άνευ
οστών, τυρί φέτα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ρύζι, ζυμαρικά, φακές, φασόλια, συμπυκνωμένο γάλα,
μέλι,  συμπυκνωμένος χυμός τομάτας,  πορτοκάλια)  και  η  Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
(οδοντόκρεμα, αφρόλουτρο, σαμπουάν, υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων, καθαριστικό υγρό γενικής
χρήσης, υγρό πιάτων, σετ σχολικών ειδών) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Καρδίτσας, στο
πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του
Προγράμματος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων  (CPV)  :  15111000-9,  15113000-3,  15542300-2,  15540000-5,  154111110-6,  03211300-6,
15851100-9,  03212211-2, 03221210-1, 15511600-9,  15831600-8, 15322100-2, 15300000-1,  33711720-0,
33700000-7, 33711610-6, 39831200-8, 39830000-9, 30192700-8.

αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV

Κρέας Βόειο άνευ οστών 1κιλού 15111000-9

Κρέας Χοιρινό άνευ οστών 1κιλού 15113000-3

ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV

Τυρί Φέτα 1κιλού 15542300-2

Τυρί Κασέρι 0,5κιλού 15540000-5

TMHMA 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 1λίτρου 15411110-6
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Ρύζι Καρολίνα ά ποιότητας 0,5κιλού 03211300-6

Ζυμαρικά – Μακαρόνια Νο6 0,5κιλού 15851100-9

Φακές 0,5κιλού 03212211-2

Φασόλια 0,5κιλού 03221210-1

Συμπυκνωμένο γάλα 400γραμμαρίων 15511600-9

Μέλι θυμαριού ή Πεύκου ή μείγμα αυτών 0,5κιλού 15831600-8

Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας 0,5κιλού 15322100-2

Πορτοκάλια (κιλό) 15300000-1

ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΗ ΒΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CPV

Οδοντόκρεμα 100ml 33711720-0

Αφρόλουτρο 1λίτρο 33700000-7

Σαμπουάν 1λίτρο 33711610-6

Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων 3λίτρο 39831200-8

Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης 1λίτρο 39830000-9

Υγρό Πιάτων 500ml 39830000-9

Σετ Σχολικών Ειδών
(2 Μολύβια, Γομολάστιχα, Ξύστρα μεταλλική, 2 Τετράδια 50
φύλλων, Μπλοκ ζωγραφικής, Μαρκαδόροι 12τεμ, Κασετίνα)

30192700-8

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΡΕΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 674.250,00€ πλέον ΦΠΑ 87.652,50€.

ΤΜΗΜΑ 2: «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ», εκτιμώμενης αξίας 562.650,00€ πλέον ΦΠΑ 73.144,50€.

ΤΜΗΜΑ 3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 837.700,00€ πλέον ΦΠΑ 112.993,00€.

ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΙΔΗ ΒΥΣ», εκτιμώμενης αξίας 309.200,00€ πλέον ΦΠΑ 74.208,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, για τη συνολική
όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.731.798,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.383.800,00 €  ΦΠΑ : 347.998,00
€).

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου
από τα συμβαλλόμενα  μέρη συμφωνητικού  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  (παρ.  7  άρθρο 38  του  Ν.  4412/2016  σε
συνδυασμό  με  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  1  άρθρο  11  της  υπ’  αριθμ.  57654/22.05.2017  ΥΑ  (ΦΕΚ  1781
Β΄/23.05.2017).
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Χρόνος  διάρκειας  υλοποίησης  της  προμήθειας  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  από  την  ανάρτηση  του
συμφωνητικού  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/12/2019 . Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού
αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι  της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει  τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 του ν.  4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τ.  Α΄)  και  συγκεκριμένα του άρθρου 107 αυτού με το
οποίο τροποποιείται ο ν. 4412/2016,

 του ν.  4314/2014 (Α'  265), “Α) Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

 του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
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μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου  ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες
εταιρίες”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού,

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 του  π.δ.39/2017  (Α΄64)  “Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”,

 της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της  με  αρ.  56902/215 (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ.  223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου  2014  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους,  όπως  ισχύει,  ως  και  τον
Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13.3.2014,

 της Εκτελεστικής Απόφασης  (ΕΕ)  C(2014)  9803 final  της  15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

 της υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄770/30.04.2015) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  ενεργειών  που  συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», όπως ισχύει,

 της  υπ’  αριθμ.  Δ26/οικ.54796/531/21.11.2017  (ΦΕΚ  Β΄4233/04.12.2017)  ΚΥΑ  «Κατανομή
προϋπολογισμού  για  τη  χρηματοδοτική  περίοδο  2018-2019,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)»,

 της υπ’ αριθμ. 391/2018 (ΑΔΑ:65ΜΧΩΕΗ-5ΒΨ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής
της  Πράξης   “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  &  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019”  Κ.Σ.  Π.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”  με
κωδικό ΟΠΣ 5029802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014- 2020.”,

 της  υπ  αριθμ.  343/2018  (ΑΔΑ:ΩΠ9ΔΩΕΗ-602)  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης
πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης,
παρακολούθησης  και  ενστάσεων  διαγωνισμού/ών  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΤΡΟΦΙΜΩΝ  &  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  &  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» της Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014 2020»,

 της  υπ’  αρίθμ.  20744/14.12.2018  Μελέτης  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και
Πολιτισμού 

 του υπ’ αριθ. 137Οικ/12.02.2019 εγγράφου της Διαχειριστικής Αρχής, με το οποίο διατυπώνεται η
σύμφωνη γνώμη της επί των όρων της παρούσας διακήρυξης,

 των υπ’ αρίθμ.  526/13.02.2019 και 525/13.02.2019 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης με την
οποία ελέγχθηκαν και βεβαιώθηκαν ότι η δαπάνη είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης
του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας,

 της  υπ’  αρίθμ.  27/2019  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  όροι
διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές (ΑΔΑ: 6Φ8ΡΩΕΗ-Τ79),

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/03/2019 και ώρα 15:00.

Η   προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  ανέρχεται  σε  τριάντα πέντε  (35)  ημερολογιακές  ημέρες,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη  υπό  τη  μορφή  Τυποποιημένου  Εντύπου  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης
απεστάλη με ηλεκτρονικά  μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  (http://www.promitheus.gov.gr),
όπου   έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα  Αριθμό,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στη
διεύθυνση  https://dimoskarditsas.gov.gr/.  στη  διαδρομή  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Επισημαίνεται  ότι  για  την  ομαλή  εξέλιξη  του  διαγωνισμού  στην  πλατφόρμα  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,  έγινε
διαχωρισμός των ομάδων σε τέσσερις (4) συστημικούς αριθμούς. Η καταχώρηση του διαγωνισμού στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε τους παρακάτω συστημικούς αριθμούς ανά τμήμα - ομάδα:

ΤΜΗΜΑ - ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
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http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


1 ΚΡΕΑΣ (κρέας βόειο άνευ οστών, κρέας χοιρινό
άνευ οστών) 70806

2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (τυρί φέτα, τυρί 
κασέρι) 70807

3

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, ρύζι, ζυμαρικά, φακές, φασόλια, 
συμπυκνωμένο γάλα, μέλι, συμπυκνωμένος 
χυμός τομάτας, πορτοκάλια)

70808

4

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
(οδοντόκρεμα, αφρόλουτρο, σαμπουάν, υγρό 
πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων, καθαριστικό 
υγρό γενικής χρήσης, υγρό πιάτων, σετ 
σχολικών ειδών)

70809

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010,  καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993
(Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  (αρχικών  και  τυχόν  επαναληπτικών)  στον  Ελληνικό  Τύπο  θα  βαρύνει
τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄
185) του Υπουργού Εσωτερικών.

Σε  περίπτωση  ματαίωσης  ή  ακύρωσης  του  Διαγωνισμού,  τα  έξοδα  δημοσίευσης  θα  βαρύνουν  την
Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
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γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν την  εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. Η Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

2. Η  παρούσα  Διακήρυξη  με  τα  Παραρτήματά  της,  μεταξύ  των  οποίων  και  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ως άνω συστήματος.

Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήμα-
τος κατά περίπτωση, με:

 Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοι-
νωνία»

 Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημ-
μένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού

 Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημ-
μένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπο)φακέλους:

 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
 «Οικονομική Προσφορά»
 «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου»

Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της
Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομι-
κών φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
Συστήματος.

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοι-
χες  οθόνες  της  διεπαφής  του  χρήστη,  και  ειδικότερα  ο  καταγεγραμμένος  χρόνος  αυτών,  αποτελούν
απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο πλαίσιο  της

12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 

http://www.promitheus.gov.gr/


παρούσας, στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  και  απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης  θα είναι  ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών,
κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Επίσης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, και εφόσον  η αδυναμία αυτή
πιστοποιείται από την αρμόδια Δ/νση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή
της,  λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση του ελαχίστου διαστήματος για την υποβολή
των προσφορών, κυρίως με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και με
σχετική δημοσίευσή της, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η
τεχνική δυσλειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  Τυχόν  προδικαστικές  προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική) χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης)
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) -  βλ. άρθρο 15 Ν. 4541/2018 -

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 

http://www.promitheus.gov.gr/


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.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  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  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών,  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 των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  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 

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.

2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

i)  να μη βρίσκονται  σε μια από τις καταστάσεις  της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις  οποίες
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

ii) να πληρούν το κριτήριο/τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου/των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8 της
διακήρυξης,
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iii)  να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α.  56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β  1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

3. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
υποχρεούνται  να  λάβουν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.
Υποχρεούνται όμως, να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο
που η περιβολή αυτή είναι  αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης  (άρθρο 19 παρ.3
Ν.4412/16).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην  ένωση,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης  (άρθρο  19  παρ.4
Ν.4412/16).

Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο.

Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει  κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης,  τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να
γνωστοποιήσει  στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και  να προσκομίσει  τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής
στο διαγωνισμό.

Αν  επέλθουν  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  οι  προσφέροντες  είχαν  δηλώσει  ότι  πληρούν,
σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016. (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου,
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ.3 Ν. 4412/2016).
Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού
αναδόχου.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που  θα
καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο της ποσότητας
εκάστου Τμήματος ή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει
κάθε οικονομικός φορέας.
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Αναλυτικά  το  ποσό  της  εγγυητικής  που  θα  αντιστοιχεί  στο  δύο  (2)  τοις  εκατό  επί  της  συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΤΜΗΜΑ 1

ΚΡΕΑΣ
(κρέας βόειο άνευ οστών, κρέας χοιρινό

άνευ οστών)
674.250,00€

13.485,00€
(δεκατρείς χιλιάδες τετρα-

κόσια ογδόντα πέντε ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 2
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
(τυρί φέτα, τυρί κασέρι) 562.650,00€

11.253,00€
(έντεκα χιλιάδες διακόσια

πενήντα τρία ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
(εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ρύζι
Καρολίνα, ζυμαρικά, φακές, φασόλια,

συμπυκνωμένο γάλα, μέλι,
συμπυκνωμένος χυμός τομάτας,

πορτοκάλια)

837.700.00€
16.754,00€

(δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια
πενήντα τέσσερα ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 4

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(οδοντόκρεμα, αφρόλουτρο,

σαμπουάν, υγρό πλυντηρίου για
πλύσιμο ρούχων, καθαριστικό υγρό

γενικής χρήσης, υγρό πιάτων, σετ
σχολικών ειδών)

309.200,00€
6.184,00€

(έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα
τέσσερα ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.383.800,00€
47.676,00€

(σαράντα επτά χιλιάδες εξα-
κόσια εβδομήντα έξι ευρώ)

Στην  περίπτωση  που  ο  συμμετέχων  στο  διαγωνισμό  υποβάλλει  προσφορά  για  περισσότερα  από  ένα
Τμήματα, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε
γίνεται δεκτή.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

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.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.

2.2.2.2 Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

β)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων ή την έκδοση απόφασης  επ’
αυτών και
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γ)  την  ολοκλήρωση  του  προσυμβατικού  ελέγχου  από  τη  Διαχειριστική  Αρχή  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
ένδικο  βοήθημα  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  προθεσμία  άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως. 

2.2.2.3 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  2.2.3 έως
2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή
νομικό  πρόσωπο)  ή σε  ένα από τα μέλη του (εάν  πρόκειται  για  ένωση οικονομικών φορέων)  ένας  ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη   καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016: 

α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (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).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο.

ii. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

iii. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

v. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση
(άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).

2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με διατάξεις  της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική
ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις  της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ
του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.)

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του ανταγωνισμού  από την  πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την  ημερομηνία  του  σχετικού  γεγονότος  (άρθρο  73  παρ.  10
ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περιπτ. γ΄    μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
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αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα  συναφή με το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα
προσκομίσει  το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά
την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας Διακήρυξης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμ-
βασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α. να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει το μέσο όρο του κύκλου εργασιών, για τις
τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

β. να διαθέτουν/παρέχουν δικαιολογητικά όπως ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαρι-
στικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσε-
ων από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει: μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων δια-
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χειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α.. Ο μέσος
ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

Στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει καταθέσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο αρμόδιο ΓΕ-
.ΜΗ του Επιμελητηρίου ισολογισμό, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί, αρκεί η προσκόμιση της Ανακοίνωσης
του ισολογισμού από το ΓΕ.ΜΗ. η οποία θα συνοδεύεται με τον σχετικό ισολογισμό.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. Στις
Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω:

Για τα τμήματα 1, 2 & 3 (τρόφιμα):

1.  Κατάθεση νόμιμης άδειας λειτουργίας καταστήματος – επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος από
την Αρμόδια Δημόσια υπηρεσία.

2. Κατάθεση Βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής προ-
έλευσης από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για τα είδη χοιρινό κρέας, βόειο κρέας, τυρί φέτα, μέλι, γάλα
εβαπορέ καθώς και σε περίπτωση εμπόρου Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων
και Προϊόντων Ζωικής προέλευσης της εταιρείας από όπου θα προμηθευτεί τα ζωικά προϊόντα.

3. Κατάθεση άδειας ή βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία για τα μέσα μετα-
φοράς της επιχείρησης, που αφορούν στην διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης.

4. Κατάθεση άδειας εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών της επιχείρησης για την αποθήκευση ζωικών προϊ-
όντων (για εμπόρους που μπορούν να εμπορεύονται συσκευασμένα ή τυποποιημένα ζωικά προϊόντα).

5. Κατάθεση άδειας λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος και τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής
Έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

6.  Κατάθεση άδειας λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων και  τον Κωδικό
Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

7. Κατάθεση άδειας λειτουργίας της μονάδας παραγωγής του μελιού και τον Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής
Έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

8. Κατάθεση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης για την προμήθεια ελαιόλαδου.

9. Όταν οι οικονομικοί φορείς-συμμετέχοντες δεν θα κατασκευάσουν/παράγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα (εξαιρείται το είδος πορτοκάλι), στην προσφορά τους πρέπει να κα-
ταθέσουν υπεύθυνη δήλωσή  (άρθρο  8  του Ν.1599/1986)  με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του
νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης  από την οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ότι έχει αποδεχθεί
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας,  σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό
φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Για το τμήμα 4 (είδη ΒΥΣ):

1. κατάθεση από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα οι κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊ-
όντων (αίτηση ή αριθμό Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων) όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού ΕΚ. 1272/2008 CLP.
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2.  Κατάθεση από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα του  φύλλου δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των
απορρυπαντικών στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008
CLP.

3. Όταν οι οικονομικοί φορείς-συμμετέχοντες δεν θα κατασκευάσουν/παράγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωσή (άρ-
θρο 8 του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρη-
σης από την οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκε-
κριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η απο-
δοχή.

Επίσης ο συμμετέχων οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύ-
ουν την προηγούμενη υλοποίηση συμβάσεων ομοειδών ειδών που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία τριε-
τία έως και την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών, συνολικής αξίας ίσης με το 50% του ενδεικτικού
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.. Η παράδοση ομοειδών ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης (Τιμολόγια).

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης   απαιτείται να καταθέσουν μαζί
με την προσφορά τους τα παρακάτω:

Για τα τμήματα 1, 2 & 3 (τρόφιμα):

1.  Πιστοποιητικό    ISO   22000:2005 ή  ισοδύναμο  για  την  διαχείριση  της  ασφάλειας  των  τροφίμων,
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, με το οποίο να
πιστοποιείται  ότι  η  συσκευασία,  η  αποθήκευση  και  η  διακίνηση  των τροφίμων  πραγματοποιείται  με
υγιεινό  τρόπο  και  ότι  εφαρμόζει,  διατηρεί  και  αναθεωρεί  διαδικασίες  HACCP,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν
συσκευάζει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος προσκομίζει το Πιστοποιητικό  ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο
για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, της επιχείρησης από την οποία προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη, με
το  οποίο  πιστοποιείται  ότι  η  συσκευασία  των  τροφίμων  πραγματοποιείται  με  υγιεινό  τρόπο  και  ότι
εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-
10-2000, όπως αυτή ισχύει.
2. Πιστοποιητικό   ISO   9001:2008 ή ισοδύναμο, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
ή άλλο αντίστοιχο φορέα για την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
3.  Πιστοποιητικό    ISO   14001:2004 ή  ισοδύναμο,  διαπιστευμένο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα για την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
Σε ότι αφορά την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 3, απαιτείται να αποδεικνύεται και να διασφαλίζε-
ται το υψηλό επίπεδο ποιότητας σε ότι αφορά την διαδικασία ανασυσκευασίας (πακέτο τροφίμων).

Για το τμήμα 4 (είδη ΒΥΣ):

1. Πιστοποιητικό   ISO   9001:2008 ή ισοδύναμο, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
ή άλλο αντίστοιχο φορέα για την αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
2.  Πιστοποιητικό    ISO   14001:2004 ή  ισοδύναμο,  διαπιστευμένο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα με αναφορά στα υπό προμήθεια είδη για την αποθήκευση, διακίνηση και
εμπορία των υπό προμήθεια ειδών.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να προμηθευτεί το σύνολο ή μέρος των ειδών από
άλλο  οικονομικό  φορέα  –  επιχείρηση,  τότε  θα  πρέπει  η  επιχείρηση  αυτή  θα  πρέπει  να  διαθέτει
Πιστοποιητικό   ISO   9001:2008 ή ισοδύναμο, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή
άλλο αντίστοιχο φορέα.

22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



Σε ότι αφορά την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 4, απαιτείται να αποδεικνύεται και να διασφαλίζε-
ται το υψηλό επίπεδο  ποιότητας σε ότι αφορά την διαδικασία ανασυσκευασίας (πακέτο ΒΥΣ).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους με αυτούς (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις
ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/
τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται. 

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4
έως και 2.2.8  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  ΙΙ  ,  το  οποίο  αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,  με τις  συνέπειες  του ν.  1599/1986.  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται  βάσει  του
τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα με  τις  οδηγίες   του Παραρτήματος  1.  Στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ.

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή  εποπτικού οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
(άρθρο  79Α  ν.  4412/2016,  το  οποίο  προστέθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  13  του  ν.  4497/2017)  ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1  της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να
υπογράφεται  το  ΕΕΕΣ  από  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  αναφέρονται  στα  τελευταία  δύο
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
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σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017).

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 ,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ. 26
Ν.4497/2017.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα οποία συνεχίζει  να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του
Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι
απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β΄  του  Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

Επιτρέπεται  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή
Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικά  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  έχουν  την  εγκατάστασή  τους  στην  Ελλάδα  το  ως  άνω
πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή
κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. 

Σημείωση: 

Σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  αφορά  στο  νομικό  πρόσωπο  και  όχι  στα  φυσικά  πρόσωπα  που
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι ασφαλισμένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  104  του  ν.  4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν  λόγω  πιστοποιητικά  υποβάλλονται  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  αποδεικτικά  μέσα  από  τον  προσωρινό
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
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από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  με  εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”,  όπως  αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2  παρ.  γ΄  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμ.  ΕΞ  184471-2018/10001/31.05.2018  έγγραφο  του  Ειδικού  Γραμματέα  του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr)
η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση
του  εν  λόγω  πιστοποιητικού.  Για  την  περίπτωση  συμμετοχής  οικονομικών  φορέων  στην  παρούσα
διαδικασία που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία
λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς,  δεν  προκύπτει  η  έκδοση  του  ανωτέρω πιστοποιητικού,
εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 παρ. γ΄ της παρούσας. Η απόδειξη του
ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ένορκη
βεβαίωση.

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 παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού  φορέα  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι  στην  παράγραφο  λόγοι
αποκλεισμού.

δ)  για την παράγραφο 2.2.3.7.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους.

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
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Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της,  ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του κράτους  της έδρας,  από το
οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές είναι  ονομαστικές,  αναλυτική κατάσταση μετόχων,  με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν
έχει ονομαστικές μετοχές,  υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί
κατάσταση  κατά  τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι
γνωστοί.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»

Β. 2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

B.  3. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού  μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να  πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Οι οικονομικοί  φορείς  που είναι  εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται  από  τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμ-
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μορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προ-
σαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγ-
γραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστο-
ποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά
τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υπο-
χρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.  4. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου 2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε  άλλο  κατάλληλο  έγγραφο.  Η  καταλληλότητα  του  προσκομιζόμενου  από  τον  οικονομικό
φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016).

Β. 5. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη ανωτέρω παράγραφο.

Β.  6.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  τα  δικαιολογητικά  που
αναφέρονται στη ανωτέρω παράγραφο.

Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην ένωση,  σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με  την παράγραφο  2.2.8  για  την απόδειξη ότι  θα έχει  στη  διάθεσή  του τους αναγκαίους  πόρους,  δε
συνιστά επαρκή απόδειξη η σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο  ανάθεσης της  Σύμβασης είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και για το σύνολο των ειδών και
των ποσοτήτων του τμήματος.

Για τα είδη Κρέας Χοιρινό,  Κρέας Βόειο, Ελαιόλαδο και  Πορτοκάλι  κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  το
μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  (επί  τοις  εκατό)  στην  νόμιμα  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης των τιμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'. 

Η παροχή τυχόν υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας διανομής στους ωφελούμενους και μεταφοράς
απαιτείται να παρέχονται χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα.

Η προσφερόμενη τιμή και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  θα  παραμένουν σταθερά  καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους
στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και  μέχρι  τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με
τρόπο  και  σε  χρόνο  που  ορίζεται  κατά  περίπτωση  στις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  τις
απαιτήσεις  που ορίζονται  στην παρούσα Διακήρυξη,  για   το  σύνολο των περιγραφόμενων ειδών ανά
Τμήμα. Προσφορά που αφορά μέρος μόνο κάποιου Τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή που υποστηρίζεται  από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-
πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρ-
θρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
Συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 9  της  Υ.Α.  56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017,  τ.  Β΄)  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και
στα άρθρα 36 & 37 του Ν. 4412/2016.

Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η Αναθέτουσα
Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  ο  οποίος
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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(α)  έναν  (υπο)φάκελο με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά» στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15  παρ. 1.2 της
υπ’  αριθμ.  56902/215/2017  ΥΑ  και  στο  άρθρο  21  του  ν.  4412/16.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα  του  συστήματος  και  επισυνάπτοντας  στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένων  Ηλεκτρονικής
Προσφοράς»  και  στον  κατά  περίπτωση  (υπό)φάκελο  όλα  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του  σε  μορφή
αρχείου .pdf

Στη συνέχεια,  παράγει  από το σύστημα  τα ηλεκτρονικά  αρχεία  (εκτυπώσεις  της  Τεχνικής  Προσφοράς
Προμηθευτή  και  της  Οικονομικής  Προσφοράς  Προμηθευτή  σε  μορφή  αρχείου  .pdf),  τα  οποία
υπογράφονται ηλεκτρονικά και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπό)φακέλους της προσφοράς από
τον οικονομικό φορέα.

Ειδικά,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στην  παράγραφο  2.4.3  της  παρούσας
υποβάλλονται  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,
ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί
από  τον  ίδιο,  φέρουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή,  χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση
γνησίου της υπογραφής. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς, το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία  και εφόσον
οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς, η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό
μήνυμα  σφάλματος  στη  διεπαφή  του  χρήστη  του  οικονομικού  φορέα,  προκειμένου  ο  τελευταίος  να
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  Συστήματος,  οι  οικονομικοί  φορείς  επισυνάπτουν  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.4.2.6. Εντός  τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  –  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 62, Τ.Κ. 42132 σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία  και  δικαιολογητικά είναι  ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
όσα προβλέπεται από το ν.  4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς»,
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16)
και ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει να πε-
ριέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα. 
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει
όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυ -
ρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις.  Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν :

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 
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Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 παρούσας διακήρυξης.

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  οι  οποίες  φέρουν  προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  με  το  Παράρτημα  Ι,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  ειδών,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Η τεχνική προσφορά μεταξύ των άλλων να περιλαμβάνει:

α. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των κριτηρίων επιλογής και ιδιαίτερα των παρ. 2.2.6 έως 2.2.7. 

β. τις κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

γ. συμπληρωμένο το υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς το οποίο θα είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή
στα αρχεία του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

δ. προσκόμιση δειγμάτων για  μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική διαδικασία  των ειδών του τμήματος 3
(εκτός το είδος πορτοκάλι) και του τμήματος 4 συμπεριλαμβανομένου και του χαρτοκιβωτίου στο οποίο
θα  τοποθετούνται  τα  προϊόντα  ανά  ωφελούμενο.  Τα  δείγματα  θα  είναι  τοποθετημένα  εντός  του
χαρτοκιβωτίου, όπως θα διανεμηθούν εκτός από το προϊόν σετ σχολικών ειδών του τμήματος 3 που θα
αποσταλεί χωριστά.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται  με βάση το αναγραφόμενο στην παράγραφο 2.3 της παρούσας
κριτήριο ανάθεσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Το  υπόδειγμα  οικονομικής  προσφοράς  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  V της  παρούσας  υποβάλλεται  από  τον
οικονομικό φορέα στον  (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  ηλεκτρονικά, σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF) και φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Προσφορά με τιμή μονάδας

Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια ειδών τροφίμων και ειδών ΒΥΣ δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα
μέτρησης,  σύμφωνα  με  τις  ενδεικτικές  τιμές,  όπως  αυτές  έχουν  καθορισθεί  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της
παρούσας, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης
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Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  (επί  τοις  εκατό)  στην  Τιμή
Αναφοράς για Κρέας Χοιρινό,  Κρέας Βόειο, Ελαιόλαδο και Πορτοκάλι,  η οποία είναι η Ενδεικτική Τιμή
Μονάδος του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή έχει καθορισθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.

Εφόσον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν προβλέπεται καταχώριση ποσοστού έκπτωσης
τότε, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως
τιμή προσφοράς την τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς.

Παράδειγμα:  έστω  ότι  ο  συμμετέχων  προσφέρει  ποσοστό  έκπτωσης  10%  για  την  προμήθεια  του
Ελαιολάδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, 274.050,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς:

269.700,00 € - 26.970,00 € (269.700,00 € * 10%) =  242.730,00 €

Εκτός της ηλεκτρονικής οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα, οι προσφέροντες πρέπει
να επισυνάψουν στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” και τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς
σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης
και την προσφερόμενη τιμή, που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας.

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%.

- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

- Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης και οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και 

γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την
Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8)
μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

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
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προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Αναθέτουσα  Αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το
άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 56902/215 Υ.Α.,  ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια:

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών. Την ίδια ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι φάκελοι που προσκομίσθηκαν από τον οικονομικό
φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι  περιέχουν τα έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 2.4.2.6 της παρούσης. 
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται
μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως
καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του
περιεχομένου της προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη
123/2017).

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση 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.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.  Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του
προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  (μέσω  του  πιστοποιημένου  χρήστη  της
Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ)  προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
Αναθέτουσα  Αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/2016) η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές..  

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (βλ.  άρθρο 100 παρ.  4 εδάφιο γ  του
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του Ν. 4497/2017)

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
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(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,  μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής του.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
αιτιολογημένα  να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία κατ’  ανώτατο όριο για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον
ημέρες. 

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

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως και 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής)  της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο / τις παραγράφους 2.2.4 έως και 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με το άρθρο 107 περ. 25 του Ν. 4497/2017, το οποίο αντικατέστησε την
παρ.  1  του  άρθρου 105  του  Ν.  4412/2016,  η  αρμόδια  επιτροπή του  διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη
εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης
ποσότητας  και  ποσοστό  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον
προσωρινό ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.7 της
παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
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αποδεικνύουν ότι  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και  ότι
πληρούν το κριτήριο/τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.8 της παρούσας.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 3.3 της παρούσας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β)  ολοκλήρωση του  προσυμβατικού  ελέγχου  από τη Διαχειριστική  Αρχή,  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.
604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770),

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .

Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προσκαλεί,  μέσω  του  Συστήματος  και  των  πιστοποιημένων  σε  αυτό  χρηστών  της,  τον  Ανάδοχο  να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει
τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  μέσω  της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 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,
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (βλ.  αρθρ.  360  επ.  Ν.
4412/2016) η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
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α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (Υ.Α. 56902/215).

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017.

Η άσκηση  της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο  της διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β΄ του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά ενενήντα (90) ημέρες.

Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  υπέρ  του  φορέα  με  τον  οποίο  υπογράφεται  το
συμφωνητικό.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  επικοινωνεί  με  το  φορέα  που  τις  έχει  εκδώσει  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  συνόλου  της  προμήθειας  της  σύμβασης.  Στην  περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων,  η
εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους
του  τμήματος  της  προμήθειας  που  παραλήφθηκε  οριστικά  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  άνω
εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των οποίων ο
ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με
τα παραρτήματά της,  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016.
Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
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Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επι-
πλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρε-
ου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.6 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη 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
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.
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4.7 Υπεργολαβία

Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  58  του  Ν.  4412/2016,  ο  προσφέρων
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) που
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτο/ους  υπό  τη  μορφή  υπεργολαβίας  καθώς  και  τα  στοιχεία  του/των
υπεργολάβου/ων. 

Εφόσον ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος της
σύμβασης που υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης θα πρέπει να δηλώσει με το ΕΕΕΣ το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους, καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει.

Στην  περίπτωση  αυτή,  η  υποβολή  χωριστού  εντύπου  ΕΕΕΣ  από  τον/τους  υπεργολάβο/ους  είναι
υποχρεωτική,  σύμφωνα με  τις  οδηγίες  του  άρθρου  2.2.9.1  και  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  II της  παρούσας
διακήρυξης,  προκειμένου  η  Αναθέτουσα  Αρχή  να  επαληθεύσει  τη  συνδρομή  ή  μη  των  λόγων
αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης
που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που θα δηλωθεί
ως υπεργολάβος, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον αντικαταστήσει, κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις συμβατικές  του υποχρεώσεις  και  ευθύνες λόγω ανάθεσης  της
εκτέλεσης μέρους της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,  εφόσον είναι  γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  Αναθέτουσα Αρχή κάθε  αλλαγή των πληροφοριών αυτών,  κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,  προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,  αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την
εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Συγκεκριμένα, για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρω-
μή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομο-
θεσία.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει – άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
Αναθέτουσα  Αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας,  Ανάπτυξης και  Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται  θέματα σχετικά με το χρόνο,  τον
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017  - ΦΕΚ Β' 969).

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄).

ε) Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος  αξίας  4%  για  αγαθά  επί  του  καθαρού  ποσού  (άρθρο  64  παρ.  2  ν.4172/2013  -  ΦΕΚ
167/23.07.2013 τεύχος Α΄).
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Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα
πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Σε  περίπτωση τροποποίησης  των διατάξεων της κείμενης  νομοθεσίας  περί  νομίμων  κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκή-
ρυξης καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τις νέες
διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορ-
ρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016
και στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε εί-
κοσι (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.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του ανα -
δόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλε-
ται 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.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικα-
τάσταση 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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτω-
ση ανεπάρκειας  ή έλλειψης αυτού,  με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένω-
σης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί  να υποβάλει  προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυ-
ρώσεις,  δυνάμει  των  όρων  των  άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  -  Κυρώσεις),  6.1.
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
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προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμε-
νου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά έως τις 31-12-2019 και σε περίπτωση συνέχισης
του προγράμματος μέχρι τη λήξη του προγράμματος ΤΕΒΑ και εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

6.1.2. 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 ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και  το Παράρτημα ΙV της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).  Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό -
οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες -  δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα εντός δέκα (10)
ημερών.  Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων  από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

Αν η παραλαβή των υλικών και  η  σύνταξη  του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί  από την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει  τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,  σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. 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.

6.3.2. 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
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος 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.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 20744/2018 με-
λέτης.

Ο Δήμαρχος

Φώτιος Αλεξάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Β. Τίγκας
Τηλ: 24413 54721
FAX: 24410 70021
Email: vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr

                                                         

 

 

                                                   Καρδίτσα
14/12/2018

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 20744/2018

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ειδών τροφίμων και ειδών ΒΥΣ στο Πλαίσιο του ΕΒΥΣ και των πράξεων με τίτλο «Αποκε-
ντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτι-
κών  Μέτρων 2018-2019» της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με κωδικό ΟΠΣ / MIS 5029802 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας  προς  τους  Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.)  2014-2020»,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  2.731.798,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%).

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της στο Πλαίσιο
του ΕΒΥΣ και των πράξεων με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΑΡΔΙ-
ΤΣΑΣ με κωδικό ΟΠΣ / MIS 5029802 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Βοήθειας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού δαπάνης 2.731.798,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%)

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.731.798,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13% & 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.383.800,00 €  ΦΠΑ : 347.998,00 €).

50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύμβασης
και την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (μέχρι 31/12/2019) και σε περί-
πτωση παράτασης-συνέχισης του προγράμματος μέχρι τη λήξη του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. και εξαντλήσε-
ως των ποσοτήτων.
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31/12/2019 ή μέχρι τη λήξη
του προγράμματος σε περίπτωση παράτασης ήτοι έως αυτή την ημερομηνία να έχουν διανεμηθεί τα υπό
προμήθεια είδη στους ωφελούμενους του Προγράμματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών της χρηματοδοτούμενης Πράξης (οικο-
νομικό αντικείμενο)  ορίζεται  η 31 Μαρτίου 2020 (που αφορά εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο έως και
31.12.2019) η μετά από 3 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος σε περίπτωση παράτασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους – ΤΕΒΑ) αλλά και τις ανάγκες προμήθειας των ωφελούμενων νοικοκυριών της Κοινωνικής
Σύμπραξης  Π.Ε.  Καρδίτσας  με  τα  βασικά  είδη  όπως  τρόφιμα  και  είδη  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  η
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΡΕΑΣ», ευπαθή τρόφιμα απαραίτητο για την συντήρηση τους η μεταφορά και η διανομή
τους από ψυγεία κατάλληλα για τρόφιμα.
ΤΜΗΜΑ  2:  «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ»,  ευπαθή  τρόφιμα  απαραίτητο  για  την  συντήρηση  τους  η
μεταφορά και η διανομή τους από ψυγεία κατάλληλα για τρόφιμα.
ΤΜΗΜΑ 3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», είδη τροφίμων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα νοικοκυριά
όπως: ελαιόλαδο, ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, μέλι, χυμός τομάτας, πορτοκάλια
ΤΜΗΜΑ 4: «ΕΙΔΗ ΒΥΣ», διάφορα είδη για την ατομική υγιεινή των ωφελούμενων όπως: οδοντόκρεμα,
αφρόλουτρο, σαμπουάν, είδη καθαριότητας όπως: υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων, καθαριστικό
γενικής χρήσης, υγρό πιάτων αλλά και διάφορα είδη για παιδιά όπως σετ σχολικών ειδών
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.

Άρθρο 2ο
Αναλυτικά η προμήθεια Τροφίμων 2018-2019 περιλαμβάνει την προμήθεια των ακολούθων ειδών:
α. ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΑΣ
Η αξία της προμήθειας του τμήματος 1 ΚΡΕΑΣ ανέρχεται στο ποσό των  761.902,50€ συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. 13% (674.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)  και θα βαρύνει πίστωση που έχει εγγραφή στον Κ.Α.
70.03-7425.0050 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Πρόγραμμα Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ 2014-2020 / Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων» (ΔΣ
422/2018) με κωδικό ΟΠΣ 5029802.
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Κρέας Χοιρινό 1κιλού 15113000-3 κιλό 46.500 κιλά
2 Κρέας Βόειο 1κιλού 15111000-9 κιλό 46.500 κιλά

Τα προϊόντα του τμήματος 1 θα παραλαμβάνονται από τους ωφελούμενους, αφού θα τοποθετούνται κατά
την ημέρα της διανομής σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα.

β. ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η αξία της προμήθειας του τμήματος 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ανέρχεται στο ποσό των 635.794,50€ συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (562.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)  και θα βαρύνει πίστωση που έχει εγ-
γραφή  στον  Κ.Α.  70.03-7425.0050  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου οικονομικού  έτους  2019  με  τίτλο
«Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ 2014-2020 / Αποκεντρωμένες προμή-
θειες τροφίμων» (ΔΣ 422/2018) με κωδικό ΟΠΣ 5029802.
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Τυρί Φέτα 1κιλού 15542300-2 κιλό 46.500 κιλά
2 Τυρί Κασέρι 0,5κιλού 15540000-5 κιλό 23.250 κιλά
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Τα προϊόντα του τμήματος 2 θα παραλαμβάνονται από τους ωφελούμενους, αφού θα τοποθετούνται κατά
την ημέρα της διανομής σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα.

γ. ΤΜΗΜΑ 3  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Η αξία της προμήθειας των ειδών παντοπωλείου ανέρχεται στο ποσό των 950.693,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. 13% (837.700,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)  και θα βαρύνει πίστωση που έχει εγγραφή στον Κ.Α.
70.03-7425.0050 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Πρόγραμμα Επισιτι-
στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ 2014-2020 / Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων» (ΔΣ
422/2018) με κωδικό ΟΠΣ 5029802.
Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλα-
δο 1λίτρο

15411110-6 λίτρο 46.500 λίτρα

2 Ρύζι τύπου Καρολίνα 0,5κι-
λού

03211300-6 κιλό 46.500 κιλά

3 Μακαρόνια Νο 6 0,5κιλού 15851100-9 κιλό 46.500 κιλά

4 Φακές 0,5κιλού 03212211-2 κιλό 23.250 κιλά

5 Φασόλια 0,5κιλού 03221210-1 κιλό 23.250 κιλά

6 Γάλα Εβαπορέ συσκευασία
των 400γραμμαρίων 15511600-9 τεμάχιο 93.000 τεμάχια

7 Μέλι 0,5κιλού 15831600-8 κιλό 9.300 κιλά

8 Συμπυκνωμένος Χυμός Το-
μάτας 0,5κιλού

15322100-2 κιλό 23.250 κιλά

9 Πορτοκάλια συσκευασία 2κι-
λών

15300000-1 κιλό 10.000 κιλά

Τα προϊόντα   του τμήματος 3 θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθορισμένο πα-
κέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι   χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλε-
τοποίηση  , το οποίο και θα αποτελεί το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συσκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα
αναγράφεται η φράση   «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και τα είδη που περιέχονται με τις πο-
σότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων, Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Εκτός πακέτου θα είναι το είδος πορτοκάλι το οποίο και θα διανέμεται με την συσκευασία του (διχτάκι 2
κιλών).

γ. ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η αξία της προμήθειας των ειδών ΒΥΣ ανέρχεται στο ποσό των 383.408,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.  13% (309.200,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.)  και  θα  βαρύνει  πίστωση  που  έχει  εγγραφή στον  Κ.Α.  70.03-
7425.0053 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Πρόγραμμα Επισιτιστικής
και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  ΤΕΒΑ  2014-2020  /  Αποκεντρωμένες  προμήθειες  ειδών  ΒΥΣ»  (ΔΣ
422/2018) με κωδικό ΟΠΣ 5029802

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Οδοντόκρεμα 100ml 33711720-0 τεμάχιο 24.000 τεμάχια

2 Αφρόλουτρο 1λίτρο 33700000-7 λίτρο 24.000 λίτρα

3 Σαμπουάν 1λίτρο 33711610-6 λίτρο 24.000 λίτρα
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4 Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο
ρούχων 3λίτρων

39831200-8 Συσκευασία 3λίτρων 24.000 συσκευασίες

5 Καθαριστικό υγρό Γενικής
Χρήσης 1λίτρο

39830000-9 λίτρο 24.000 λίτρα

6 Υγρό Πιάτων 0,5λίτρου 39830000-9 λίτρο 12.000 λίτρα

7

Σετ Σχολικών Ειδών
(2 Μολύβια, Γομολάστιχα, Ξύ-
στρα μεταλλική, 2 Τετράδια 50
φύλλων, Μπλοκ ζωγραφικής,

Μαρκαδόροι 12τεμ, Κασετίνα)

30192700-8 συσκευασία 2.000 συσκευασίες

Τα προϊόντα   του τμήματος 4 θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθορισμένο πα-
κέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι   χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλε-
τοποίηση  , το οποίο και θα αποτελεί το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συσκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα
αναγράφεται η φράση   «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και τα είδη που περιέχονται με τις πο-
σότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων, Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Εκτός πακέτου θα είναι το είδος σετ σχολικών ειδών  .

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά προσφορά για όλα τα είδη του κάθε τμήματος, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται στην
παρούσα μελέτη.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλει-
στικά βάσει τιμής ανά τμήμα και για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του τμήματος (για τα είδη
βόειο κρέας, χοιρινό κρέας, ελαιόλαδο, πορτοκάλι κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσο-
στό 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 τι -
μών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας).

Άρθρο 3ο
ΕΤΑΙΡΟΙ – ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:
1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΔΟΣ: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ή ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
2. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
α.  ΠΡΩΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,  ΚΙΕΡΙΟΥ  29  & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ή  ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ.
β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ.
3. ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΜΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ) ή ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥ-
ΖΑΚΙΟΥ.
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ή ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ.
5. ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ή ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
6. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΕΠ ή ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ.
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΔΟΣ: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή και τους Προέδρους, Επικεφαλής και Εταί-
ρων, των κατά τόπους Επιτροπών Παραλαβής, για τον ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των
προς παράδοση ειδών τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση και πάντα σύμφωνα με το
πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφω-
νικά. Η ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου.
Ο πρόεδρος της κάθε Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από την ειδοποίηση, την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης κατά
τον οριζόμενο χρόνο παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινοποιούμενο στην Αναθέτου-
σα Αρχή και τηλεφωνικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή με μήνυ-
μα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά.
 
Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
α. Για τον εταίρο Δήμο Καρδίτσας,

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα εντός του χώρου διανομής του δήμου
Καρδίτσας με τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάτες ανά τμήμα, οι οποίοι θα συμβάλλουν και στην
κάθε διανομή των προϊόντων, για τις ημέρες που θα διαρκεί αυτή, πάντα σε συνεννόηση με τον
υπεύθυνο διανομής με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής. 

 Για τα προϊόντα των τμημάτων 1 και 2 (Χοιρινό Κρέας, Βόειο Κρέας, Τυρί Φέτα και Τυρί Κασέρι) ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κατάλληλα οχήματα – φορτηγά ψυγεία στο Ση-
μείο Διανομής, να τα παραδίδει στη κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης ανάλογη με αυτή που ορίζουν
οι εκάστοτε κανονισμοί υγιεινής των τροφίμων και να συμβάλει στην διανομή τους με επαναχρη-
σιμοποιούμενη σακούλα κατάλληλη για τρόφιμα με τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάτες ανά τμήμα.
Υπάρχει υποχρέωση παραμονής του/των φορτηγού/ών ψυγείου/ων στο προαναφερθέντα σημείο
μέχρι και την ολοκλήρωση της διανομής και όχι πέρα των οκτώ (8) ωρών ημερησίως.  Η άφιξη
του/των φορτηγού/ών ψυγείου/ων στο σημείο διανομής θα είναι το αργότερο στις 8.00π.μ.. Το
κόστος μεταφοράς, ψύξης, συντήρησης και της επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο για κάθε διανομή. Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει η επαναχρησιμο-
ποιούμενη σακούλα αναφέρεται σε παρακάτω άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5)
διανομές. Τα προϊόντα που θα μένουν αδιάθετα θα εκφορτώνονται εντός του χώρου διανομής.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 3 Είδη Παντοπωλείου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μετα-
φέρει, να τα εκφορτώνει, να τα παραδίδει με κατάλληλα οχήματα στο Σημείο Διανομής σε έτοιμα
προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχιστον τέσ-
σερις (4) εργάτες. Εκτός πακέτου θα είναι το είδος πορτοκάλι το οποίο και θα διανέμεται ξεχωρι-
στά με την συσκευασία του (διχτάκι 2 κιλών). Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-
συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5) διανομές.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 4 Είδη ΒΥΣ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει, να τα
εκφορτώνει, να τα παραδίδει στο σημείο διανομής σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευα-
σίες και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάτες. Εκτός πακέτου θα
είναι το σετ σχολικών ειδών. Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-συσκευασία ανα-
φέρεται στο επόμενο άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως τέσσερις (4) διανομές.

 Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω με ιδία μέσα και προσωπικό δικό του, του οποίου οι μι -
σθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν.

 Η πιστοποίηση – ταυτοποίηση των ωφελούμενων θα γίνεται από προσωπικό του Δήμου Καρδί-
τσας για τους ωφελούμενους του και όχι από τον Ανάδοχο. Δηλαδή ο Ανάδοχος έχει την υποχρέω -
ση να συμβάλει-βοηθήσει με τους εργάτες του στην διανομή των προϊόντων στους ωφελούμενους
μετά από πιστοποίηση-ταυτοποίηση των ωφελούμενων από προσωπικό του Δήμου Καρδίτσας.
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Όλη την εποπτεία της διανομής και την ευθύνη της διανομής την έχει ο κάθε εταίρος της Σύμπρα -
ξής και όχι ο Ανάδοχος. 

 Για τα τμήματα 3 & 4 τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθο-
ρισμένο πακέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί  το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συ-
σκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς
και τα είδη που περιέχονται με τις ποσότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων,
Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδια-
γραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επι-
σήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» όπως ορίζεται στην τεχνική προδια-
γραφή του κάθε προϊόντος.

 Κάθε διανομή θα διαρκεί δυο (2) ημέρες ανά τμήμα. 
 Από το ίδιο σημείο θα εξυπηρετείται και ο εταίρος  Σύλλογος Τριτέκνων Καρδίτσας με τα ίδια

μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τον εταίρο Δήμο Καρδίτσας χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις για
τον ανάδοχο. 

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ευρωπαλέτες 80εκ.Χ120εκ. και με ανώτατο ύψος το
190 cm. 

β. Για τον εταίρο Δήμο Σοφάδων:
 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκφορτώσει τα προϊόντα, να τα παραδώσει εντός των χώρων

διανομής με συνολικά τέσσερις (4) εργάτες ανά τμήμα και για τα δύο σημεία διανομής (δύο ερ-
γάτες για το ένα σημείο και δύο για το άλλο σημείο ανά τμήμα), οι οποίοι θα συμβάλλουν και
στην κάθε διανομή των προϊόντων, για τις ημέρες που θα διαρκέσει αυτή, πάντα σε συνεννόηση
με τον υπεύθυνο διανομής με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής. 

 Για τα προϊόντα των τμημάτων 1 και 2 (Χοιρινό Κρέας, Βόειο Κρέας, Τυρί Φέτα και Τυρί Κασέρι) ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κατάλληλα οχήματα στα δύο (2) Σημεία Διανο-
μής του Δήμου Σοφάδων, να τα παραδίδει στη κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης ανάλογη με αυτή
που ορίζουν οι εκάστοτε κανονισμοί υγιεινής των τροφίμων και να συμβάλει στην διανομή τους με
επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα κατάλληλη για τρόφιμα με τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάτες.
Υπάρχει υποχρέωση παραμονής του/των φορτηγού/ών ψυγείου/ων μόνο στο δεύτερο σημείο δια-
νομής (σημείο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ) μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής και όχι πέρα των οκτώ (8)
ωρών ημερησίως. Η άφιξη του/των φορτηγού/ών ψυγείου/ων στο σημείο διανομής θα είναι το
αργότερο στις 8.00π.μ.. Το κόστος μεταφοράς, ψύξης, συντήρησης και της επαναχρησιμοποιούμε-
νης σακούλας, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο για κάθε διανομή. Για το πρώτο σημείο
διανομής η υποχρέωση του αναδόχου εκτός της διάθεσης των δυο (2) εργατών είναι η εκφόρτωση
των νωπών προϊόντων εντός του χώρου διανομής. Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει η σακούλα
αναφέρεται σε παρακάτω άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5) διανομές. Τα προϊ-
όντα που θα μένουν αδιάθετα στο 2ο σημείο θα εκφορτώνονται εντός του χώρου διανομής.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 3 Είδη Παντοπωλείου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μετα-
φέρει, να τα εκφορτώνει, να τα παραδίδει με κατάλληλα οχήματα και στα δυο (2) Σημεία Διανομής
σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχι-
στον τέσσερις (4) εργάτες. Εκτός πακέτου θα είναι το είδος πορτοκάλι το οποίο και θα διανέμεται
ξεχωριστά με την συσκευασία του (διχτάκι 2 κιλών). Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πα-
κέτο-συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5) δια-
νομές.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 4 Είδη ΒΥΣ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει, να τα
εκφορτώνει και να τα παραδίδει στα δυο (2) σημεία διανομής σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα
– συσκευασίες και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάτες. Εκτός πα-
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κέτου θα είναι το σετ σχολικών ειδών. Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-συσκευα-
σία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως τέσσερις (4) διανομές.

 Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω με προσωπικό δικό του, του οποίου οι μισθοί, ημερομί -
σθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν. Οι αγορά για
τις σακούλες βαρύνει επίσης τον ανάδοχο. 

 Η πιστοποίηση – ταυτοποίηση των ωφελούμενων θα γίνεται από προσωπικό του Δήμου Σοφάδων
για τους ωφελούμενους του και όχι από τον Ανάδοχο. Δηλαδή ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να
συμβάλει-βοηθήσει με τους εργάτες του στην διανομή των προϊόντων στους ωφελούμενους μετά
από πιστοποίηση-ταυτοποίηση των ωφελούμενων από προσωπικό του Δήμου Σοφάδων. Όλη την
εποπτεία της διανομής και την ευθύνη της διανομής την έχει ο κάθε εταίρος της Σύμπραξής και όχι
ο Ανάδοχος. 

 Για τα τμήματα 3 & 4 τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθο-
ρισμένο πακέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί  το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συ-
σκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς
και τα είδη που περιέχονται με τις ποσότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων,
Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδια-
γραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επι-
σήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» όπως ορίζεται στην τεχνική προδια-
γραφή του κάθε προϊόντος.

 Κάθε διανομή θα διαρκεί δύο (2) ημέρες ανά τμήμα και ανά σημείο. 
 Τα προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ευρωπαλέτες 80εκ.Χ120εκ. και με ανώτατο ύψος το

190 cm. 

γ. Για τους εταίρους Δήμο Παλαμά & Δήμο Μουζακίου
 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκφορτώσει τα προϊόντα, να τα παραδώσει εντός των χώρων

διανομής με τουλάχιστον δύο (2) εργάτες ανά εταίρο και ανά τμήμα, οι οποίοι θα συμβάλλουν και
στην κάθε διανομή των προϊόντων, για τις ημέρες που θα διαρκέσει αυτή, πάντα σε συνεννόηση
με τον υπεύθυνο διανομής με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή αυτής. 

 Για τα προϊόντα των τμημάτων 1 και 2 (Χοιρινό Κρέας, Βόειο Κρέας, Τυρί Φέτα και Τυρί Κασέρι) ο
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κατάλληλα οχήματα – φορτηγά ψυγεία στα δυο
(2) Σημεία Διανομής, να τα παραδίδει στη κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης ανάλογη με αυτή που
ορίζουν οι εκάστοτε κανονισμοί υγιεινής των τροφίμων να συμβάλει στην διανομή τους με επανα-
χρησιμοποιούμενη σακούλα κατάλληλη για τρόφιμα με τουλάχιστον δύο (2) εργάτες ανά σημείο.
Υπάρχει υποχρέωση παραμονής του/των φορτηγού/ών ψυγείου/ων στα προαναφερθέντα δυο (2)
σημεία μέχρι και την ολοκλήρωση της διανομής και όχι πέρα των οκτώ (8) ωρών. Η άφιξη του/των
φορτηγού/ών ψυγείου/ων στο σημείο διανομής θα είναι το αργότερο στις 8.00π.μ.. Το κόστος με-
ταφοράς, ψύξης, συντήρησης και της επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας θα βαρύνουν αποκλει-
στικά τον ανάδοχο για κάθε διανομή. Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει η επαναχρησιμοποιούμε-
νη  σακούλα αναφέρεται σε παρακάτω άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5) διανο-
μές. Τα προϊόντα που θα μένουν αδιάθετα θα εκφορτώνονται εντός του χώρου διανομής.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 3 Είδη Παντοπωλείου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μετα-
φέρει, να τα εκφορτώνει και να τα παραδίδει με κατάλληλα οχήματα στα δυο (2) Σημεία Διανομής
σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες και να συμβάλει στην διανομή τους με τουλάχι-
στον δυο (2) εργάτες ανά εταίρο. Εκτός πακέτου θα είναι το είδος πορτοκάλι το οποίο και θα δια-
νέμεται ξεχωριστά με την συσκευασία του (διχτάκι 2 κιλών). Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το
κάθε πακέτο-συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε
(5) διανομές.
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 Για τα προϊόντα του τμήματος 4 Είδη ΒΥΣ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει, να τα
εκφορτώνει, να τα παραδίδει στα δυο (2) σημεία διανομής σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα –
συσκευασίες  και να συμβάλει  στην διανομή τους  με τουλάχιστον δυο (2) εργάτες ανά εταίρο.
Εκτός πακέτου θα είναι το σετ σχολικών ειδών. Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-
συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Προγραμματίζεται να γίνουν έως τέσσερις (4) διανο-
μές.

 Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παραπάνω με προσωπικό δικό του, του οποίου οι μισθοί, ημερομί -
σθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ. θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτόν. Οι αγορά για
τις σακούλες βαρύνει επίσης τον ανάδοχο. 

 Η πιστοποίηση – ταυτοποίηση των ωφελούμενων θα γίνεται από προσωπικό του Δήμου Μουζακί-
ου και Δήμου Παλαμά για τους ωφελούμενους του και όχι από τον Ανάδοχο. Δηλαδή ο Ανάδοχος
έχει  την υποχρέωση να συμβάλει-βοηθήσει  με τους εργάτες του στην διανομή των προϊόντων
στους ωφελούμενους μετά από πιστοποίηση-ταυτοποίηση των ωφελούμενων από προσωπικό του
Δήμου Μουζακίου και Δήμου Παλαμά. Όλη την εποπτεία της διανομής και την ευθύνη της διανο-
μής την έχει ο κάθε εταίρος της Σύμπραξής και όχι ο Ανάδοχος. 

 Για τα τμήματα 3 & 4 τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθο-
ρισμένο πακέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί  το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συ-
σκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς
και τα είδη που περιέχονται με τις ποσότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων,
Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδια-
γραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επι-
σήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» όπως ορίζεται στην τεχνική προδια-
γραφή του κάθε προϊόντος.

 Κάθε διανομή θα διαρκεί μία (1) ημέρα ανά τμήμα και ανά σημείο
 Τα προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ευρωπαλέτες 80εκ.Χ120εκ. και με ανώτατο ύψος το

190 cm. 

δ. Για τον εταίρο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα:
 Για τα προϊόντα των τμημάτων 1 και 2 (Χοιρινό Κρέας, Βόειο Κρέας, Τυρί Φέτα και Τυρί Κασέρι) ο

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κατάλληλα οχήματα – φορτηγά ψυγεία, να τα
παραδίδει στη κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης ανάλογη με αυτή που ορίζουν οι εκάστοτε κανονι -
σμοί υγιεινής των τροφίμων με την δευτερογενή συσκευασία τους (χαρτόκουτες σε ευρωπαλέτες
όπως ακριβώς αναφέρεται και στις τεχνικές προδιαγραφές) και να τα τοποθετήσει με δικά του
μέσα (κλάρκ, εργάτες κ.α.) σε φορτηγό/ά όχημα/οχήματα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Κε-
ντρική αποθήκη και  σημείο  διανομής  του Δήμου Καρδίτσας.  Προγραμματίζεται  να  γίνουν έως
πέντε (5) διανομές.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 3 Είδη Παντοπωλείου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μετα-
φέρει με κατάλληλα οχήματα σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες. Εκτός πακέτου
θα είναι το είδος πορτοκάλι το οποίο και θα διανέμεται ξεχωριστά με την συσκευασία του (διχτάκι
2 κιλών). Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο
άρθρο. Ο ανάδοχος εδώ έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει και να παραδώσει τα προϊόντα με
δικά του μέσα (κλάρκ, εργάτες κ.α.) σε φορτηγό/ά όχημα/οχήματα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
στην Κεντρική αποθήκη και σημείο διανομής του Δήμου Καρδίτσας. Προγραμματίζεται να γίνουν
έως πέντε (5) διανομές.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 4 Είδη ΒΥΣ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κα-
τάλληλα οχήματα σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες. Εκτός πακέτου θα είναι το
σετ Σχολικών Ειδών το οποίο και θα διανέμεται ξεχωριστά με την συσκευασία του. Η ποσότητα
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που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Ο ανάδοχος
εδώ έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει και να παραδώσει τα έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα –
συσκευασίες με δικά του μέσα (κλάρκ, εργάτες κ.α.) σε φορτηγό/ά όχημα/οχήματα του Δήμου Λί-
μνης Πλαστήρα στην Κεντρική αποθήκη και σημείο διανομής του Δήμου Καρδίτσας. Προγραμματί-
ζεται να γίνουν έως τέσσερις (4) διανομές.

 Για τα τμήματα 3 & 4 τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθο-
ρισμένο πακέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί  το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συ-
σκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς
και τα είδη που περιέχονται με τις ποσότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων,
Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδια-
γραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επι-
σήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» όπως ορίζεται στην τεχνική προδια-
γραφή του κάθε προϊόντος.

 Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα υποχρεούται να παραδίδει και ικανό αριθμό από επαναχρησιμο-
ποιούμενες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα για την διευκόλυνση της διανομής των νωπών προ-
ϊόντων από τον Δήμο. 

 Τα προϊόντα θα παραδίδονται σε ευρωπαλέτες 80εκ.Χ120εκ. και με ανώτατο ύψος το 190 cm. 
 

ε. Για τον εταίρο Δήμο Αργιθέας:
 Για τα προϊόντα των τμημάτων 1 και 2 (Χοιρινό Κρέας, Βόειο Κρέας, Τυρί Φέτα και Τυρί Κασέρι) ο

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κατάλληλα οχήματα – φορτηγά ψυγεία, να τα
παραδίδει στη κατάλληλη θερμοκρασία ψύξης ανάλογη με αυτή που ορίζουν οι εκάστοτε κανονι -
σμοί υγιεινής των τροφίμων με την δευτερογενή συσκευασία τους (χαρτόκουτες σε ευρωπαλέτες
όπως ακριβώς αναφέρεται και στις τεχνικές προδιαγραφές) και να τα τοποθετήσει με δικά του
μέσα (κλάρκ, εργάτες κ.α.) σε φορτηγό/ά όχημα/οχήματα του Δήμου Αργιθέας στο σημείο διανο-
μής Μουζακίου. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5) διανομές.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 3 Είδη Παντοπωλείου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μετα-
φέρει με κατάλληλα οχήματα σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες. Εκτός πακέτου
θα είναι το είδος πορτοκάλι το οποίο και θα διανέμεται ξεχωριστά με την συσκευασία του (διχτάκι
2 κιλών). Η ποσότητα που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο
άρθρο. Ο ανάδοχος εδώ έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει και να παραδώσει τα προϊόντα με
δικά του μέσα (κλάρκ, εργάτες κ.α.) σε φορτηγό/ά όχημα/οχήματα του Δήμου Αργιθέας στο ση-
μείο διανομής Μουζακίου. Προγραμματίζεται να γίνουν έως πέντε (5) διανομές.

 Για τα προϊόντα του τμήματος 4 Είδη ΒΥΣ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τα μεταφέρει με κα-
τάλληλα οχήματα σε έτοιμα προκαθορισμένα πακέτα – συσκευασίες. Εκτός πακέτου θα είναι το
σετ Σχολικών Ειδών το οποίο και θα διανέμεται ξεχωριστά με την συσκευασία του. Η ποσότητα
που θα περιλαμβάνει το κάθε πακέτο-συσκευασία αναφέρεται στο επόμενο άρθρο. Ο ανάδοχος
εδώ έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει και να παραδώσει τα προϊόντα με δικά του μέσα (κλάρκ,
εργάτες κ.α.) σε φορτηγό/ά όχημα/οχήματα του Δήμου Αργιθέας στο σημείο διανομής Μουζακί-
ου. Προγραμματίζεται να γίνουν έως τέσσερις (4) διανομές.

 Για τα τμήματα 3 & 4 τα προϊόντα θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθο-
ρισμένο πακέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί  το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συ-
σκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς
και τα είδη που περιέχονται με τις ποσότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων,
Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδια-
γραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επι-
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σήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» όπως ορίζεται στην τεχνική προδια-
γραφή του κάθε προϊόντος.

 Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα υποχρεούται να παραδίδει και ικανό αριθμό από επαναχρησιμο-
ποιούμενες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα για την διευκόλυνση της διανομής των νωπών προ-
ϊόντων από τον Δήμο. 

 Τα προϊόντα θα παραδίδονται σε ευρωπαλέτες 80εκ.Χ120εκ. και με ανώτατο ύψος το 190 cm. 

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας διανομής στους ωφελούμενους και
μεταφοράς απαιτείται να παρέχονται χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα. 

Άρθρο 5ο
Πακέτα, Κανόνας διανομής ειδών, δείγματα
Τα προϊόντα των τμημάτων 1 & 2 θα παραλαμβάνονται από τους ωφελούμενους, αφού θα τοποθετούνται
κατά την ημέρα της διανομής σε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα.

Τα προϊόντα   του τμήματος 3 θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθορισμένο πα-
κέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλε-
τοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συσκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα
αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και τα είδη που περιέχονται με τις πο-
σότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων, Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατο-
μική του συσκευασία εξωτερικά,  την επισήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Η ΠΩΛΗΣΗ»
όπως ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή του κάθε προϊόντος. Εκτός πακέτου θα είναι το είδος πορτοκάλι
το οποίο και θα διανέμεται με την συσκευασία του (διχτάκι 2 κιλών).
Τα προϊόντα του τμήματος 4 θα παραλαμβάνονται από τον ωφελούμενο σε έτοιμο προκαθορισμένο πα-
κέτο. Το πακέτο θα πρέπει να είναι χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλε-
τοποίηση, το οποίο και θα αποτελεί το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συσκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα
αναγράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και τα είδη που περιέχονται με τις πο-
σότητες τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων, Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμ-
φωνα με τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατο-
μική του συσκευασία εξωτερικά,  την επισήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  Η ΠΩΛΗΣΗ»
όπως ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή του κάθε προϊόντος. Εκτός πακέτου θα είναι το είδος σετ σχολι-
κών ειδών.
Ο κανόνας διάθεσης των ειδών που θα ισχύει στις διανομές του προγράμματος είναι ο ακόλουθος, και
μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να εξυπηρετείται κάθε φορά το σύνολο των ωφελούμενων οικογενειών, ο
αριθμός των οποίων είναι μεταβαλλόμενος κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον κανόνα διανομής, τα τροφίμων που θα λαμβάνει κάθε ωφελούμενη οικογένεια στις δια-
νομές θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω είδη σε κατάλληλες συσκευασίες όπως προαναφέρθηκε:
α. Τμήμα 1 ΚΡΕΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 9300 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

1 Βόειο άνευ οστών 1 κιλό Σε επαναχρησιμοποιούμενη σα-
κούλα κατάλληλη για τρόφιμα2 Χοιρινό άνευ οστών 1 κιλό

Ενδεικτικά αναφέρεται και ο επιμερισμός των πακέτων στους εταίρους σύμφωνα με τον εκτιμώμενο αριθ-
μό ανά διανομή και για το σύνολο της διανομής.
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Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΑΝΑ ΔΙΑ-

ΝΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΝΟΜΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.060 20.300

2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 3.300 16.500

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 820 4.100

4 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 840 4.200

5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 160 800

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 80 400

7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

40 200

ΣΥΝΟΛΟ 9.300
ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

46.500
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

 
β. Τμήμα 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 9.300 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

1 Τυρί φέτα 1 κιλό Σε σακούλα κατάλληλη για τρόφι-
μα2 Τυρί Κασέρι 0,5 κιλού

Ενδεικτικά αναφέρεται και ο επιμερισμός των πακέτων στους εταίρους σύμφωνα με τον εκτιμώμενο αριθ-
μό ανά διανομή και για το σύνολο της διανομής.

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΑΝΑ ΔΙΑ-

ΝΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΝΟΜΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.060 20.300

2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 3.300 16.500

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 820 4.100

4 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 840 4.200

5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 160 800

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 80 400

7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 40 200

ΣΥΝΟΛΟ 9.300
ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

46.500
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

γ. Τμήμα 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 9300 ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΟΜΕΣ (εκτός του είδους ΜΕΛΙ που είναι για 2 διανομές)

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
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1 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 1 μπουκάλι του 1 λίτρου

Εντός ειδικού πακέτου
(χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο,

κατάλληλου βάρους και αντο-
χής για παλετοποίηση)

2 Ρύζι 2 τεμ του 0,5 κιλού
3 Μακαρόνια 2 τεμ του 0,5 κιλού
4 Φακές 1 τεμ του 0,5 κιλού
5 Φασόλια 1 τεμ του 0,5 κιλού
6 Γάλα εβαπορέ 2 τεμ των 400γρ

7 Μέλι 1 τεμ του 0,5 κιλού για 2 μόνο διανο-
μές

8 Συμπυκνωμένος χυμός τομάτας 1 τεμ του 0,5 κιλού
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 1 ΔΙΑΝΟΜΗ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

9 Πορτοκάλια σε δίχτυ 2κιλών σε δυχτάκι 2κιλών Εκτός ειδικού πακέτου
Σε συσκευασία 2 κιλών

Ενδεικτικά αναφέρεται και ο επιμερισμός των πακέτων στους εταίρους σύμφωνα με τον εκτιμώμενο αριθ-
μό ανά διανομή και για το σύνολο της διανομής.

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΑΝΑ ΔΙΑ-

ΝΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΝΟΜΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.060 20.300

2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 3.300 16.500

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 820 4.100

4 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 840 4.200

5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 160 800

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 80 400

7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 40 200

ΣΥΝΟΛΟ 9.300
ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

46.500
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Για το είδος Πορτοκάλι:

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΛΩΝ
ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟ-

ΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.450

2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 3.605

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 840

4 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 840

5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 150

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 75

7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 40

ΣΥΝΟΛΟ 10.000
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γ. Τμήμα 4 ΕΙΔΗ ΒΥΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 6.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

1 Οδοντόκρεμα 1 τεμ των 100ml

Εντός ειδικού πακέτου
(χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο,

κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση)

2 Αφρόλουτρο 1 τεμ του 1 λίτρου
3 Σαμπουάν 1 τεμ του 1 λίτρου

4 Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο
ρούχων 1 τεμ των 3 λίτρων

5 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 1 τεμ του 1 λίτρου
6 Υγρό πιάτων 1 τεμ 500ml

ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 1 ΔΙΑΝΟΜΗ
Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

7 Σετ σχολικών ειδών

1 συσκευασία που περιλαμβάνει 2
Μολύβια, Γομολάστιχα, Ξύστρα με-

ταλλική, 2 Τετράδια 50 φύλλων,
Μπλοκ ζωγραφικής, Μαρκαδόροι

12τεμ, Κασετίνα

Εκτός ειδικού πακέτου
Στην συσκευασία του.

Ενδεικτικά αναφέρεται και ο επιμερισμός των πακέτων στους εταίρους σύμφωνα με τον εκτιμώμενο αριθ-
μό ανά διανομή και για το σύνολο της διανομής.

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΑΝΑ ΔΙΑ-

ΝΟΜΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΚΕ-
ΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ / ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΝΟΜΩΝ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.622 10.488

2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 2.163 8.652

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 500 2.000

4 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 525 2.100

5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 110 440

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 52 208

7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

28 112

ΣΥΝΟΛΟ 6.000
ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

24.000
ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

 Για το είδος σετ σχολικών ειδών:

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕ ΣΕΤ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 950

2 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 700

3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 150
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4 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 150

5 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 30

6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 10

7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10

ΣΥΝΟΛΟ 2.000

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα υποβάλλουν την προσφορά τους για τα τμήματα 3 & 4 θα πρέπει να προ-
σκομίσουν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού πακέτου -
χαρτοκιβωτίου στο οποίο θα τοποθετούνται τα προϊόντα ανά ωφελούμενο. Τα δείγματα θα είναι τοποθε-
τημένα εντός του ειδικού πακέτου - χαρτοκιβωτίου, όπως θα διανεμηθούν.
Το πακέτο που θα αποσταλεί με την προσφορά για το τμήμα 3 θα περιλαμβάνει το πακέτο με το είδος
Μέλι.
Το είδος πορτοκάλι δεν θα αποσταλεί.
Το είδος σετ σχολικών ειδών θα αποσταλεί ξεχωριστά.
Το πακέτο θα πρέπει να είναι   χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίη-
ση, το οποίο και θα αποτελεί το «καλάθι» του ωφελούμενου. Στη συσκευασία – χάρτινο κιβώτιο θα ανα-
γράφεται η φράση «Ε.Π. Τ.Ε.Β.Α. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και τα είδη που περιέχονται με τις ποσότητες
τους (Ονομασίες Προϊόντων, Αριθμό Προϊόντων, Κιλά ανά προϊόν και το Σύνολο Προϊόντων) σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε αυτό το στάδιο το κάθε προϊόν ξεχωριστά δεν επιβάλλε-
ται να αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επισήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙ-
ΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» όπως ορίζεται στην τεχνική προδιαγραφή του κάθε προϊόντος.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα αποκλείεται.
Τα δείγματα θα αποστέλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστο-
λής και θα πρωτοκολλούνται ξεχωριστά.
Η κατάθεση των δειγμάτων και του ειδικού κιβωτίου θα γίνει στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας και Πολιτισμού στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 62 στον 1ο όροφο (γραφείο 1).

Άρθρο 6ο

Η Σύμπραξη έχει τη δυνατότητα να κάνει διανομές και αναδιανομές κάθε μήνα σε όλα τα σημεία διανο-
μής, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες. Δεν είναι απαραίτητο να
συμπίπτουν χρονικά οι διανομές σε όλα τα σημεία διανομής κάθε μήνα.
Η πρώτη παράδοση και διανομή θα αρχίσει εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης,
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.
Οι παραδόσεις και οι διανομές θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο μέχρι την λήξη του προγράμμα-
τος στις 31/12/2019, ημερομηνία που μπορεί να παραταθεί με ενδεχόμενη παράταση του προγράμματος.
Ο επικεφαλής εταίρος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συχνότερες διανομές. Οι ημερομηνίες, οι ώρες και
οι τόποι διανομής θα καθορίζονται από τον κάθε εταίρο.

Άρθρο 7ο
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου χρόνου
παράδοσης (ορίζεται από την Υπηρεσία σε συνεννόηση με το ανάδοχο). Εφόσον τα προϊόντα δεν καλύ-
πτουν τους όρους υγιεινής διατροφής (τρόφιμα) και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην διακήρυξη ή
δεν είναι ίδια με τα δείγματα που προσκόμισαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, υποχρεούται να τα αντικατα -
στήσει αυθημερόν με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή, ειδάλλως η υπηρεσία μπορεί μο-
νομερώς να λύσει τη σύμβαση, να κηρυχτεί ο προμηθευτής έκπτωτος και να συμβληθεί με άλλον επιβαρύ-
νοντας τον έκπτωτο προμηθευτή με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την εγγυη-
τική επιστολή του.
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Άρθρο 8ο
Η προσκόμιση των προϊόντων θα γίνεται με δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Τα τιμο-
λόγια να είναι απολύτως διευκρινισμένα και συσχετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Η μη τήρη-
ση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου.

Άρθρο 9ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με τα τιμολόγια που αφορούν το νωπό κρέας βόειο, το νωπό
κρέας χοιρινό, το ελαιόλαδο και το πορτοκάλι να προσκομίζει δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας
Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας,  που αφορούν τις  τιμές στα
σούπερ μάρκετ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3438/2006 της αντίστοιχης ημερομηνίας.
Για το νωπό κρέας βόειο, το νωπό κρέας χοιρινό, το ελαιόλαδο και το πορτοκάλι η προσφερόμενη έκπτω-
ση (ποσοστό έκπτωσης) θα είναι σταθερή και αμετάβλητη στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμή-
θειας και δεν θα υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των τροφί-
μων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και κα-
ταλληλότητα αυτών.
Επειδή η παράδοση των προϊόντων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή είτε αμέσως
μετά την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η Υπηρεσία
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών [Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/09-05-2013 τ. Α΄] από την παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο
και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 10ο
1. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις
σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, των τεχνικών προδιαγραφών της με-
λέτης, θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα
από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.
2. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προϊόντα ΒΥΣ θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και
τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων.
3. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται
οι παραπάνω εγγυήσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα
από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου ή ΒΥΣ που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2)
ημέρες,  αφότου διαπιστωθεί  παράβαση των παραπάνω εγγυήσεων.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  το
μέγιστο ποσοστό τροφίμου ή ΒΥΣ που πρέπει να αντικατασταθεί να μην υπερβαίνει το 5% της αναληφθεί -
σης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων ή ΒΥΣ και απο-
στολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
4. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκληθούν 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 δι-
καιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κη-
ρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
5. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων ΒΥΣ προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ο
προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε
από τα ακατάλληλα προϊόντα ΒΥΣ, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα δικαιώματα σε
βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί έκπτω-
τος με όλες τις νόμιμες συνέπειες
4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτω-
τος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
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Άρθρο 11ο
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κλη-
θεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η
καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της μελέτης. Εφόσον προκύψει ακαταλλη-
λότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους προϊόντος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση
αντικατάσταση αυτής.

Άρθρο 12ο
Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας στο χρονικό
διάστημα που ορίζεται από την Υπηρεσία σε συνεννόηση με τον προμηθευτή να προμηθεύσει τον Δήμο
Καρδίτσας με την παραγγελθείσα ποσότητα.
Η σύμπραξη δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της αξίας που αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.

Άρθρο 13ο
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου
Καρδίτσας.

Άρθρο 14ο

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης τουλάχιστον του 50% της ζητούμενης πο-
σότητας έκαστου τμήματος, εάν τούτο ζητηθεί από το Δήμο κατά την πρώτη παραγγελία.

Άρθρο 15ο
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρ -
ριψη της παραλαβής. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την συμμετοχή του στη διαδικασία, θεωρείται ότι
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης μελέτης.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα είδη τροφίμων θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Ά ποιότητας,
νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Απο -
φάσεις του Α.Χ.Σ. ,τις Κοινοτικές, τις Αγορανομικές, τις Κτηνιατρικές και τις Υγειονομικές διατάξεις.
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρ -
ριψη της παραλαβής.
Κατά την παραλαβή των ειδών θα γίνει τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, από την
Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα ελέγξει τα χαρακτηριστικά των ειδών όπως αναφέρονται παρακάτω. 
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά κλειστά μεταφορικά μέσα.
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη
με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των πα-
ραδοθέντων προϊόντων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή ως ανωτέρω.

ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΑΣ

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (CPV 15111000-9)
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.
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1.2 Ορισμός
«Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων στον εν λόγω Κα-
νονισμό 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 ανα-
γνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. Σε πε-
ρίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κα-
τάλογο 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 τροφί-
μων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση 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 ανώτε-
ρο, 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 τμήμα-
τα του σφαγίου: "κιλότο", "ελιά", "τρανς", "σπάλα" ή "στρογγυλό".
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 αν-
θρώπινη κατανάλωση.
 
5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτη-
νιατρικών 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 αέρος  (vacuum) 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 1000
γραμμάρια ±10%.
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 αντο-
χής για παλετοποίηση.
 
7. Επισήμανση
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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. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε

σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
7.2 Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των βοοειδών, ήτοι:

 Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου. 
 Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής. 
 Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του σφαγείου. 
 Η ημερομηνία σφαγής. 
 Οδηγίες συντήρησης. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

7.3 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
8.1 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 διακριβω-
μένα όργανα θερμομέτρησης και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χει-
ρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο.
8.2 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
9.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότη-
τας:

 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. 

9.2 Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρω-
ση 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
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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 απόρρι -
ψη παραλαβής του τροφίμου.
 
12. Σχετική Νομοθεσία
12.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουα-
ρίου 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.
12.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων
12.5 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επι-
τρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
12.6 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.
12.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για
την επισήμανση του βοείου κρέατος.
12.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρ -
μογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.
12.9 Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
12.10 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.
 
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ (CPV 15113000-3)
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων χοιρινού
κρέατος για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Ορισμός
«Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων στον εν λόγω Κα-
νονισμό 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 κα-
τάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα
προϊόντα τους στην ΕΕ.
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2.2 Τα τεμάχια χοιρινού κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τρο-
φίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση 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 ανώτε-
ρο, σε όλα τα σημεία του κρέατος.
3.3 Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσε-
νικά 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 εξωτερι-
κού λίπους ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να γί -
νει 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 αν-
θρώπινη κατανάλωση.
 
5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτη-
νιατρικών 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 αέρος  (vacuum)  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  1000 γραμ-
μάρια ±10%.
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 αντο-
χής για παλετοποίηση.
 
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).
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• Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύ -
θυνου.
• Η σήμανση αναγνώρισης.
• Οδηγίες συντήρησης.
• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας.
• Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής.
• Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε ση-
μείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

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
8.1 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 διακριβω-
μένα όργανα θερμομέτρησης και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χει-
ρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο.
8.2 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
9.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότη-
τας:

• Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας και συν-
θηκών υγιεινής
• Τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παρ. 3 και 4.
• Την επισήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 7.

9.2 Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρω-
ση 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 απόρρι -
ψη παραλαβής του τροφίμου.
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12. Σχετική Νομοθεσία
12.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουα-
ρίου 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.
12.4 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων
12.5 Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων επι-
τρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
12.6 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.
12.7 Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 2000 για
την επισήμανση του βοείου κρέατος.
12.8 Ο Καν. (ΕΚ) 1825/2000 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρ -
μογής του Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για την επισήμανση του βοείου κρέατος.
12.9 Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
12.10 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας.
 

ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ «ΠΟΠ» (CPV 15542300-2)
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 Κανο-
νισμός 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 ημερομη-
νία 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.
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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 φυσικοχημι-
κά 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 Ενω-
σιακής  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
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολο-
γικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξί-
νες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].
 
7. Συσκευασία
7.1 Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε εγκατα -
στάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της παρούσης προδιαγρα-
φής, το προϊόν τεμαχίζεται σε ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε κενό αέρος (vacuum) με υλικά συ-
σκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004).
7.2 Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός της συσκευασίας (vacuum) πρέπει να περιέχουν και την απαιτού-
μενη ποσότητα από άλμη. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην συσκευασία θα πρέπει
να είναι από 1000 γραμμάρια ±10%.
7.4 Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές), να μην
παρουσιάζει διαρροές..
 
8. Επισήμανση
8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας 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. 
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 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 περί-

πτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας,
του μήνα και του έτους).

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

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

 • Το είδος "τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ".
 • 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.

8.3 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει
να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
 
9. Διαδικασία συντήρησης
Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασί-
ας 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:

 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 τουλάχι-
στον 3 μηνών από την παραλαβή του. 

 
12. Απαράβατοι Όροι
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Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρρι -
ψη παραλαβής του τροφίμου.
 
13. Σχετική Νομοθεσία
13.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουα-
ρίου 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 επι-
τρεπτών 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 εφαρ -
μογής 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.

2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (CPV 15540000-5)
1.   Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια ημίσκληρου τυριού
«ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Ορισμός
Το ημίσκληρο τυρί «ΚΑΣΕΡΙ» παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα από γάλα πρόβειο ή μίγμα με γίδινο
(σε αναλογία όχι μεγαλύτερη από 20% γάλα γίδινο) και προέρχεται αποκλειστικά από τις γεωγραφικές πε-
ριοχές Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Νομών Λέσβου και Ξάνθης.

2. Γενικές απαιτήσεις
2.1 Το Κασέρι θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρι-
σης 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 Κανο-
νισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) του ΚΤΠ, στο
οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΚΑΣΕΡΙ».

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
3.1 Το ημίσκληρο τυρί «ΚΑΣΕΡΙ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης.
3.2 Το τυρί πρέπει να είναι ημίσκληρο έως σκληρό με συμπαγή μάζα.
3.3 Η επιδερμίδα του να είναι ημίσκληρη, συνεκτική συνήθως καλυμμένη είτε με παραφίνη είτε με άλλες
επιτρεπόμενες για τρόφιμα ύλες .
3.4 Το χρώμα του να είναι λευκοκίτρινο και να έχει ελάχιστες έως καθόλου οπές.
3.5 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
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3.6 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημι-
κά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
3.7 Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 45% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 40%.
 
4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου
4.1 Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη με πλούσιο 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 πρέπει να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προ-
σαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού «ΚΑΣΕΡΙ» και η διατροφή τους πρέπει να βασίζεται
στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.
5.2 Η πήξη του γάλακτος πρέπει να προέρχεται από αμέλξεις, που γίνονται 10 ημέρες μετά τον τοκετό.
5.3 Το γάλα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, νωπό ή παστεριωμένο.
5.4 Η λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος πρέπει να είναι τουλάχιστον σε 6% κατά βάρος. Η πήξη του γάλα-
κτος πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από την άμελξη. Το γάλα μέχρι την πήξη διατηρείται σε κατάλληλη
θερμοκρασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5.5 Το γάλα από το οποίο παράγεται το ημίσκληρο τυρί «ΚΑΣΕΡΙ» πρέπει να συμμορφώνεται με τις δια-
τάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παρα-
γόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις
διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006).
5.6 Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και στην άλμη.
 
6. Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολο-
γικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξί-
νες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].

7. Συσκευασία
7.1 Η ωρίμανση του τυριού διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες. Το τυρί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο με κα-
τάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου 0,5
κιλού ±10% (σε κενό αέρος - vacuum).
7.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές),  να μην πα-
ρουσιάζει διαρροές.
 
8. Επισήμανση
8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’
ελάχιστον, τα κάτωθι:

 Τυρί «ΚΑΣΕΡΙ» 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. 
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 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 περί-

πτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας,
του μήνα και του έτους). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

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

 • Το είδος τυρί "ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ".
 • 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.

8.3 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει
να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
 
9. Διαδικασία συντήρησης
Οι συσκευασίες του τυριού «ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρα-
σίας 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:

 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 τουλάχι-
στον 3 μηνών από την παραλαβή του. 

 
12. Απαράβατοι Όροι
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Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρρι -
ψη παραλαβής του τροφίμου.
 
13. Σχετική Νομοθεσία
13.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουα-
ρίου 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 επι-
τρεπτών 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 εφαρ -
μογής 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.

 
ΤΜΗΜΑ 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛ  A  ΔΟ (CPV 15411110-6)
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που πα-
ράγεται 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. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικό παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου στον Κανονισμό (ΕΕ)
29/2012 και γενικότερα στην λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ΚΤΠ).
2.1.2 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει  παραχθεί  και  συσκευαστεί  σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
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2.2.1 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC,
ΚΤΠ άρθρο 70.
2.2.2 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου.
2.2.3 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς
αυτό, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής.
2.2.4 Να μην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασί-
ας και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης).
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Τα ποιοτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικό παρθένου ελαιολάδου πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του στο Παράρτημα Ι  του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.
2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.3.2 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νο-
μοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, πολυκυκλι-
κοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.).
2.4 Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.
 
3. Συσκευασία
3.1 Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους κλειστούς και
σφραγισμένους περιέκτες (προσυσκευασία) καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου ± 5%.
3.2 Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις δια -
τάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον
ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.3 Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και να είναι εφο-
διασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.

 
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Επί της συσκευασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να ανα -
γράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους,
εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 
 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 καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου. 
 Ο προσδιορισμός της καταγωγής. 
 Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx), εφόσον είναι ελληνικής προέλευσης. 
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (μακριά από το φως και τη θερμότητα). 
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. 
 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
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4.2 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου θα πρέπει
να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
 
5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
Οι συσκευασίες με το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό, σκιερό και ξηρό περι-
βάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.
 
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
6.1 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τε-
χνικές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προ-
διαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα έχει τελική ημερομη-
νία ανάλωσης 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

6.2 Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει:
 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο εργαστήριο ή ιδιω-

τικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα πιστοποιείται η συμφωνία του προς πα-
ράδοση τροφίμου με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 

7. Σχετική Νομοθεσία
7.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουα-
ρίου 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.
7.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004, για την υγιεινή των τροφίμων.
7.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτω-
βρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
7.4 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. 
7.5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτω-
βρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση
και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών. 
7.6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής της 13 Ιανουαρίου του 2012 για τα πρότυπα εμπορίας
ελαιολάδου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.7 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό
των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7.8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
7.9 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.
7.10 ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β’/27.11.2014), Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονο-
μικής δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων
7.11 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π).
7.12 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.
7.13 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο-
χής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
 
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ (CPV 03211300-6)
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1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «ρύζι
ΚΑΡΟΛΙΝΑ» ά ποιότητας, που προορίζεται για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστι-
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ώριμων καρπών του φυτού «Όρυζα»
(ORYZA SATIVA) και διατίθενται στο εμπόριο ως αναποφλοίωτο (PADDY) ή ως αποφλοιωμένο (CARED) ή
ως κατεργασμένο (RIZ USINE). (Άρθρο 101, ΚΤΠ)
 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλε -
πόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).
2.1.2 Το ρύζι θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με
την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3 Να μην προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά, σύμφωνα με την Απόφαση (2006/601/ΕΚ)
και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2.1.4 Να μην είναι «ρύζι β΄ ποιότητας» ή «ρύζι γ΄ ποιότητας» σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Πο-
τών (ΚΤΠ) άρθρο 101.
2.1.5 Να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μηχανικά μέσα σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101.
2.1.6 Να είναι στιλβωμένο μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές ουσίες,  κατά τρόπον, ώστε
μετά την επεξεργασία να είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου, σύμφωνα με
τον ΚΤΠ άρθρο 101.
2.1.7 Να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης στίλβωσης, για τις μακρόκαρπες ή
μεσόκαρπες ποικιλίες ρυζιού ά ποιότητας, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101.
2.1.8 Να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσιο. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη,
με σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση ως ανώτερη ποιότητα, θεωρείται νοθεία, σύμφωνα με τον ΚΤΠ
άρθρο 101.
2.1.9 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις από ατελή επεξερ-
γασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία.
2.1.10 Να είναι εύγεστο και αρωματικό, χαρακτηριστικό του είδους.
2.1.11 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής
του.
2.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1 Το ρύζι θα πρέπει να είναι μεσόσπερμο, δηλαδή το μήκος των κόκκων να είναι μεγαλύτερο από
5,2mm και μικρότερο ή ίσο με 6,00mm και του οποίου ο λόγος μήκος / πλάτος να είναι μικρότερος του 3,
σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003.
2.2.2 Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο
προσβολής εντόμων, ακάρεων κλπ σύμφωνα με τον ΚΠΤ άρθρο 101.
2.2.3 Να είναι απόλυτα υγιές και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη θεωρείται κάθε ξένο
σώμα που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη, σπόροι, ζιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί ως
και κάθε αδρανής ύλη, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101.
2.2.4 Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία τα θραύσματα με-
γέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος, σύμφωνα με τον ΚΠΤ άρθρο 101.
Θραυσμένοι κόκκοι μεγέθους μεγαλυτέρου των 3 / 4 του ακεραίου κόκκου θεωρούνται ως ακέραιοι.
2.2.5 Να είναι λευκού χρώματος, χαρακτηριστικού της ποικιλίας και να μην περιέχει κόκκους κίτρινους ή
κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 0,5 %.
2.2.6 Να μην περιέχει ερυθρού ή με ερυθρές ραβδώσεις κόκκους σε ποσοστό ανώτερο του 3%. Σαν κόκκοι
με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που φέρουν ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν
συνολικά τουλάχιστον το 15% της όλης επιφάνειας του κόκκου, σύμφωνα με τον ΚΠΤ άρθρο 101.
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2.2.7 Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε αναλογία ανώτερη του 2%
κατά βάρος, σύμφωνα με τον ΚΠΤ άρθρο 101.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Το ρύζι θα πρέπει να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή έως 16%,
σύμφωνα με τον ΚΠΤ άρθρο 101.
2.3.2 Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί επιμολυντών (βαρέα μέταλλα –
Καν. 1881/2006).
2.3.3 Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί ανώτατων ορίων καταλοίπων
φυτοφαρμάκων (Καν. 396/2005).
2.4 Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.
 

3. Συσκευασία
3.1 Το ρύζι θα πρέπει να διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες (προσυ-
σκευασία), καθαρού βάρους 500gr ±10%.
3.2 Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός ΕΚ 1935/2004)και της εθνικής νομοθεσίας (ΚΠΤ) και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικει-
μένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμ-
φωνα με τον ΚΠΤ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.3 Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με τρύ-
πες) και να μην εμφανίζει διαρροές.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
                              
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
4.2 Ενδείξεις στην συσκευασία
Επί του περιέκτη θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυ-
πες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 
 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια 
 Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με τη φράση «ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά

προτίμηση πριν το τέλος» και με τη μορφή (Ημέρα/ Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος). 
 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 ακριβής τόπος προέλευσης εφόσον αφορά χώρα εκτός Ε.Ε. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περί-

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

 Η ποιότητα του ρυζιού, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΚΤΠ. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις

υπόλοιπες ενδείξεις. 
4.2.2 Τονίζεται,  ότι  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία  αναγράφεται  στην  επισήμανση  του  τροφίμου,  θα
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
 
5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
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Οι συσκευασίες με το ρύζι θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Οι ίδιες
συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.
 
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις
τεχνικές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια ρύζι ΚΑΡΟΛΙΝΑ ά ποιότητας θα έχει τελική ημερομηνία
ανάλωσης 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 
7. Σχετική Νομοθεσία
7.1 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 ίδρυ-
ση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
7.2 Κανονισμός  (ΕΚ)  852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004, για την υγιεινή των τροφίμων.
7.3 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.
7.4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρα-
κτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
7.5 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. 
7.6 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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών. 
7.7 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρε-
πτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
7.8 Κανονισμός (ΕΚ) 601/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη λήψη έκτακτων
μέτρων για τον μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό LL RICE 601 στα προϊόντα ρυζιού.
7.9 Κανονισμός (ΕΚ) 396/2006 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη τα ανώτατα όρια
καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης
και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7.10 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 κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου -
λίου.
7.11 Κανονισμός (ΕΚ) 1785/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή ορ-
γάνωση αγοράς του ρυζιού.
7.12 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
7.13 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο-
χής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
 
3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (CPV 15851100-9)
1. Εισαγωγή
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 Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
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2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα 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 ενω-
σιακή 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 επιφα-
νειακά 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 επιμολυ-
ντών (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
5.1 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 νομοθε-
σίας. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα).
5.2 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
6. Επισημάνσεις
6.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται:

 Η ονομασία του τροφίμου. 
 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 περί-

πτωση 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 χρησιμο-
ποιείται 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.
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

7. Διενεργούμενοι έλεγχοι
7.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότη-
τας:

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 
 τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 

7.2 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 παρα-
δίδεται 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 δια-
τάξεις 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 ίδρυ-
ση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
10.2 για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφί-
μων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10.3 Ο Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι -
λίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
10.4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτω-
βρίου 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.
10.5 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.
10.6 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 τροποποί-
ηση και κατάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.
10.7 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.
10.8 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δε-
κεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων.
10.9 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
10.10 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπη-
ρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
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4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΑΚΕΣ (CPV 03212211-2)
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 Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Ορισμός
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 κατη -
γορίες: μεγαλόσπερμες (πλατιές ή χοντρές), μεσόσπερμες, μικρόσπερμες (ψιλές). Οι υπό προμήθεια φα-
κές 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 προβλε-
πόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.2 Η φακή θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες από την ημε-
ρομηνία παράδοσης.
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενω-
σιακή 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
5.1 Η φακή πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες, σε συσκευα-
σίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία.
5.2 Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με τρύπες.
5.3 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και 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 ελληνικές φακές). 
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 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 περί-

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

7. Διενεργούμενοι έλεγχοι
7.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότη-
τας:

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 2 και 3 
 τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6. 

7.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των
παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.
7.3 Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικα-
τάστασή 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 ίδρυ-
ση 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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.
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10.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επι-
τρεπτών 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 Υπη-
ρεσιών (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.
 
5)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ (CPV 03221210-1)
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 προ-
βλεπόμενα 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 ενω-
σιακή 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 αλ-
λοιώσεις 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 επιμολυ-
ντών (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
5.1 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 ενω-
σιακή νομοθεσία.
5.2 Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με τρύπες.
5.3 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.

87

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



 
6. Επισημάνσεις 
6.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011
6.2 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 περί-

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

7. Διενεργούμενοι έλεγχοι
7.1 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. 

7.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των
παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.
7.3 Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικα-
τάστασή 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 ίδρυ-
ση 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.
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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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.
10.6 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επι-
τρεπτών 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 Υπη-
ρεσιών (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.
 
6) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (CPV 15511600-9)
 
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «συ-
μπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ)» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 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. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1 Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να
φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του
Καν. 853/04. 
2.1.2 Να  έχει  παραχθεί  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  περί  υγιεινής  τροφίμων  (Καν.  852/2004  &
Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι
προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. 
2.1.3 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 8 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής
του.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι ομοιογενές.
2.2.2 Να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή
υπόλευκο.
2.2.3 Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
2.2.4 Δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των συ -
σκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.
2.2.5 Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση, που οφείλεται σε φυσικοχημικά αί-
τια ή δράση μικροοργανισμών. 
2.2.6 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να πα-
ρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
2.2.7 Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση.
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2.2.8 Να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία
ή υπόξινη).
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 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. 
2.3.2 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.).
2.4 Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολο-
γικά κριτήρια ασφάλειας.
 
3. Συσκευασία
3.1 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία (προσυσκευασία)
με καθαρό περιεχομένου περίπου 400gr σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική και θα φέρει  σύ-
στημα εύκολου ανοίγματος.
3.2 Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές τους
θα φέρουν οργανικό επίχρισμα.
3.3 Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις δια -
τάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον
ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.4 Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην πα-
ρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, παραμορφώσεις και γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν
την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.
3.5 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και το άρθρο 5 της Υ1/Γ.Π.47815.
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες
έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 
 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 
 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε gr. 
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 
 Οδηγίες συντήρησης. 
 Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 
 Η Διαθρεπτική Επισήμανση. 
 Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται. 
 Η χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  26  Καν.(ΕΕ)  1169/2011

εφόσον αφορά χώρα εκτός Ε.Ε. 
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 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περί-
πτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά
σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις

υπόλοιπες ενδείξεις. 
4.3 Τονίζεται,  ότι  οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία  αναγράφεται  στην  επισήμανση  του  τροφίμου,  θα
πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 
 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προ-
διαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια συμπυκνωμένο γάλα θα έχει τελική ημερομηνία ανάλω-
σης 8 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 
 

6. Σχετική Νομοθεσία
6.1 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 ίδρυ-
ση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
6.2 Η  Υ1/Γ.Π.47813/08  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 (ΦΕΚ Β’ 1470/25-7-2008).
6.3 Η  Υ1/Γ.Π.  47815/08  για  την  εναρμόνιση  της  εθνικής  νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, «για τα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφι-
κής ηλικίας» (ΦΕΚ Β’ 1478/28-7-2008).
6.4 Κανονισμός  (ΕΚ)  852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004, για την υγιεινή των τροφίμων.
6.5 Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
6.6 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.
6.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρα-
κτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
6.8 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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών. 
6.9 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρε-
πτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.
6.10 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 κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου -
λίου.
6.11 Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυ-
δατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει [Οδηγία 2007/61/ΕΚ και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013].
6.12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κρι-
τηρίων για τα τρόφιμα.
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6.13 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
6.14 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παρο-
χής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
 
7) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΟΥ ή ΠΕΥΚΟΥ ή μείγμα αυτών (CPV 15831600-8)
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «μέλι
θυμαριού» ή «μέλι πεύκου» ή μίγμα αυτών, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστι -
κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Ορισμός
Μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των
φυτών ή από εκκρίσεις  ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά ευρισκόμενα
πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδι -
κές ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κηρήθρες της
κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν (ΚΤΠ άρθρο 67 & ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2014/63).

 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του μελιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλε -
πόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.1.2 Το μέλι θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με
την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3 Το μέλι να μην προέρχεται από μελίσσια, κηρήθρες όπου έχουν χρησιμοποιηθεί σκευάσματα μη
εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για την καταπολέμηση των ασθενειών.
2.1.4 Κατά την περίοδο μελιτοσυλλογής να μην εφαρμόζεται καμία θεραπεία στα μελίσσια.
2.1.5 Να μην έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση (ΚΤΠ άρθρο 67).
2.1.6 Η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τεχνητά τροποποιηθεί (ΚΤΠ άρθρο 67).
2.1.7 Δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρα-
νοποίηση των φυσικών ενζύμων (ΚΤΠ άρθρο 67).
2.1.8 Να μην έχει νοθευτεί με την προσθήκη σακχάρων ξένων προς το μέλι), αλλά και με κανένα άλλο συ -
στατικό τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων. Επίσης να μην έχει γίνει καμία άλλη
προσθήκη εκτός από μέλι (ΚΤΠ άρθρο 67 & Οδηγία 2001/110/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2.1.9 Το μέλι θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερο-
μηνία παραλαβής του.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1 Το χρώμα του μελιού ποικίλλει και πρέπει να είναι από σχεδόν άχρωμο έως καφέ σκούρο και είναι
ανάλογο της προέλευσης του μελιού (ΚΤΠ άρθρο 67).
2.2.2 Μπορεί να είναι ρευστό ή παχύρρευστο ή μερικά ή ολικά κρυσταλλωμένο (ΚΤΠ άρθρο 67).
2.2.3 Να μη παρουσιάζει φυσαλίδες στη μάζα του και αφρό στην επιφάνειά του.
2.2.4 Απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, σκωλήκων, νυμφών, εντόμων και προνυμ-
φών, σύμφωνα με γενικές διατάξεις του ΚΤΠ.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του μελιού να είναι ανάλογα της προέλευσης του και σύμφω -
να με τα προβλεπόμενα στον ΚΤΠ, όπως αυτός ισχύει (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 67 και άρθρο 67α).
2.3.2 Ο γυροσκοπικός-μικροσκοπικός έλεγχος του μελιού να είναι ανάλογος της προέλευσης του, σε συμ-
φωνία με την ΚΥΑ 127/2004. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εφόσον από τη συσκευασία ή τα έγγραφα του
προμηθευτή, προκύπτει ότι το προς προμήθεια μέλι υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις.
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2.3.3 Απαγορεύεται η ύπαρξη κατάλοιπων φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, ή άλλων επιμολυντών πέραν
των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά
τον χρόνο παραλαβής του εφοδίου. (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 396/2005).
2.3.4 Απαγορεύεται  η  παρουσία  καταλοίπων  κτηνιατρικών  φαρμάκων,  αντιμικροβιακών  παραγόντων,
πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 37/2010).
2.4 Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά
Το μέλι πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.

 
3. Συσκευασία
3.1 Το μέλι θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε γυάλινα βάζα ή μεταλλικά δοχεία, σφραγισμένα με κα-
τάλληλο καπάκι (προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 500 γρ (± 10%).
3.2 Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις δια -
τάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον
ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.3 Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια και να μην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, παραμορ-
φώσεις και γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχο-
μένου.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
4. Επισημάνσεις
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη
με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και την οδηγία 2001/110/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2014/63.
4.1 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
4.1.1 Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλου-
θες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (μέλι). 
 Ο τύπος του μελιού. 
 Το καθαρό περιεχόμενο σε βάρος. 
 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να αναγράφεται ο μήνας και το έτος. 
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του παραγωγού ή συ-

σκευαστή του μελιού. 
 Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή (άρθρο 67 ΚΤΠ και οι εκάστοτε τροποποι -

ήσεις) εφόσον αφορά χώρα εκτός Ε.Ε. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
 Ο αριθμός καταχώρισης εγκατάστασης συσκευασίας και τυποποίησης μελιού. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις

υπόλοιπες ενδείξεις.
 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα

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

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, ξηρό, σκιερό, και απαλλαγμένο από
οσμές περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.
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6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
6.1. Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα να διενεργήσει τους απα -
ραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει τη νόμιμη λειτουργία και την τήρη-
ση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τρο-
φίμων, να ελέγχει τις συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων, να διενεργήσει αντίστοιχους
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του τροφίμου. Για το σύνολο ή
μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω-
μα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν
έχει διενεργήσει στις παραπάνω εγκαταστάσεις.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρε-
σία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα,
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμ-
βάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
 
6.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (παρ. 5), και σε
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδο-
θείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.9, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 3 και 4 αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους (παρ. 2.3 &
2.4) των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και
η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστη-
ριακών ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε
άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
 
7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προ-
διαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης λειτουρ-
γούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και διαθέτουν, κατά περί-
πτωση, μελισσοκομικό βιβλιάριο κατόχου μελισσοσμηνών, άδεια λειτουργίας, αριθμό καταχώρι-
σης εγκατάστασης συσκευασίας και τυποποίησης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η
διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι οι αντίστοιχες
επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει. 

 
8. Σχετική Νομοθεσία
8.1 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 ίδρυ-
ση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
8.2 Κανονισμός  (ΕΚ)  852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004, για την υγιεινή των τροφίμων.
8.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρα-
κτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
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8.4 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.
8.5 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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.
8.6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με φαρμακολογικώς
δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης.
8.7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φε-
βρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωο -
τροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου.
8.8 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
8.9 Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για το μέλι.
8.10 Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι.
8.11 KYA 127/2004 (ΦΕΚ 239/23-02-05) περί ταυτοποίησης αμιγών Ελληνικών Μελιών.
8.12 KYA 113/2005 (ΦΕΚ 783/Β/30-6-2006) περί έγκρισης καθορισμού ορίου ανοχής για την παρουσία 1,4
διχλωροβενζολίου στο μέλι.
8.13 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
 
 
8) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΧΥΜΟ ΤΟΜΑΤΑΣ -   PASSATA (CPV 15322100-2)
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια συμπυκνωμένου
χυμού τομάτας, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Με τον όρο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συμπύ-
κνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών ώριμων καρπών, καλής ποιότητας, κόκκινης τομάτας (Lycoper-
sicum esculentum P.Mill) με αποβολή μέρους του περιεχόμενου νερού.
 
2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 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 12 μηνών του-
λάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του.
2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενω-
σιακή και εθνική νομοθεσία
 
3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
3.1 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση
που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.
3.2 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 συμπυκνωμένου χυμoύ τομάτας πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών.
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4.2 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση ή οσμή ξένες προς το προ-
ϊόν. Θεωρείται αλλοιωμένος όταν παρουσιάζει οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη ή όταν έχει προσβληθεί
από ευρωτίαση.
4.3 Γενικά ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική ενός κατάλληλα
μεταποιημένου προϊόντος.

 
5. Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά 
5.1 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας να είναι με στερεά συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 7%.
5.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου χυμού τομάτας (οξύτητα, στερεά συστατικά,
χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτή-
σεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
5.3 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομο-
θεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, χαλκός, κασσί-
τερος 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
6.1 Ο συμπυκνωμένος χυμός τομάτας θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε χάρτινη συσκευασία με καθα-
ρό βάρος περιεχομένου 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 παρου-
σιάζει διαρροές.
6.3 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και 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 περί-

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

7.2 Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει
να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
 
8. Διενεργούμενοι έλεγχοι
8.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότη-
τας:
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 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. 

8.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των
παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.
8.3 Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικα-
τάστασή 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 προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρρι -
ψη 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 ίδρυ-
ση 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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.
11.5 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επι-
τρεπτών 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 κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου -
λίου.
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 Υπη-
ρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
11.9 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δε-
κεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. 
 
9) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (CPV 15300000-1)
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.
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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 Κα-
νονισμού.
2.4 Τα πορτοκάλια θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Ειδικές Προδια-
γραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
2.5 Τα πορτοκάλια 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 περί-
που 2,0 κιλά.
 
3. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπο-
ρίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρ -
τημα 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 καθι -

στούν 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 προο-
ρισμού. 

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί να βρίσκο-
νται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 
 

4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
4.  2 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.
4.3 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. 
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5. Διενεργούμενοι έλεγχοι
5.1 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότη-
τας 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 δειγματολη-
ψία.
5.2 Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικα-
τάστασή 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 κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου -
λίου
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 κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μετα-
ποιημένων 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 οπωροκη-
πευτικών 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 ίδρυ-
ση 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.
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 κα-
τάργηση Κανονισμών και Οδηγιών.
8.9 Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρε-
πτών 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 Επιτρο-
πής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον το-
μέα των νωπών οπωροκηπευτικών.
8.11 Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’.
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8.12 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπη-
ρεσιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΥΣ

Τα είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία, και η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προ -
βλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρ -
ριψη της παραλαβής.
Κατά την παραλαβή των ειδών θα γίνει τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, από την
Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα ελέγξει τα χαρακτηριστικά των ειδών όπως αναφέρονται παρακάτω. 
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά κλειστά μεταφορικά μέσα.
 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη
με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των πα-
ραδοθέντων προϊόντων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον
προμηθευτή ως ανωτέρω.
 

ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (CPV 33711720-0)
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«οδοντόκρεμα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Η οδοντόκρεμα χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.

 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1 Η οδοντόκρεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
2.1.2 Η οδοντόκρεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία.
2.1.3 Η οδοντόκρεμα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.4 Η παραγωγή της και η διάθεσή της στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρω-
παϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.5 Η παραγωγή της πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.6 Πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες και όχι ειδική για παιδιά.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
Η οδοντόκρεμα πρέπει να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Η οδοντόκρεμα πρέπει να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,22% κ.β. ή 1000ppm και όχι πε -
ρισσότερο από 0,33% κ.β. ή 1500ppm.
2.3.2 Πρέπει να έχει ουδέτερο pH.
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2.3.3 Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ορισμένες ουσίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του Kανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
 
3. Συσκευασία
3.1 Η οδοντόκρεμα θα είναι συσκευασμένη σε ανακυκλώσιμο,  πλαστικό και αδιαφανές σωληνάριο με
πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία).
3.2 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει 100 ml προϊόντος.
3.3 Κάθε σωληνάριο θα είναι κλειστό, αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και θα
περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινο, αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο κουτί.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
4.2.1 Επί του σωληνάριου και της χάρτινης συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι
ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Το όνομα πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. 
 Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml). 
 Η ένδειξη για το χρόνο διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του

καλλυντικού προϊόντος. 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε

σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
4.2.2 Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολογι-
κούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και
τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization
of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φο-
ρέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης του. 

 
6. Σχετική Νομοθεσία
6.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 30ήςΝοεμ-
βρίου 2009για τα καλλυντικά προϊόντα(αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH).
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6.3 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
6.4 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
 
 
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (CPV 33700000-7)
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«αφρόλουτρο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Το αφρόλουτρο χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1 Το αφρόλουτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
2.1.2 Το αφρόλουτρο πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.1.4 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην ευρω-
παϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.5 Η παραγωγή του πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.6 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και όχι ειδικό για παιδιά.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
Το αφρόλουτρο πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Το αφρόλουτρο πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2 Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
 

3. Συσκευασία
3.1 Το αφρόλουτρο θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι (προσυσκευασία), που κλείνει
με πλαστικό καπάκι.
3.2 Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 1000 ml ±10% προϊόντος.
3.3 Κάθε συσκευασία θα είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι
σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. 
 Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml). 
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 Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του

καλλυντικού προϊόντος. 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος. 
 Οδηγίες χρήσης. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε

σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
 Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολο-

γικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμη-
ριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρε-
σία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους
τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization
of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνετε ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό
Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης του. 

 
6. Σχετική Νομοθεσία
6.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 30ής Νοεμ-
βρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH).
6.3 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
6.4 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
 

 
3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ (CPV 33711610-6)
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «σα-
μπουάν» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2  Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1 Το σαμπουάν πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
2.1.2 Το σαμπουάν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
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2.1.4 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στην ευρω-
παϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.5 Η παραγωγή του πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.6 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και όχι ειδικό για παιδιά.
2.1.7 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κανονικά μαλλιά.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
Το σαμπουάν πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Το σαμπουάν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2 Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009.
 
3. Συσκευασία
3.1 Το σαμπουάν θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι (προσυσκευασία), που κλείνει με
πλαστικό καπάκι.
3.2 Κάθε συσκευασία θα περιέχει από 1000 ml ±10% προϊόντος.
3.3. Κάθε συσκευασία θα είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να είναι
σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. 
 Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml). 
 Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του

καλλυντικού προϊόντος. 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος. 
 Οδηγίες χρήσης. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε

σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
4.3 Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολογι-
κούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και
τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization
of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φο-
ρέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθμό καταχώρησης του. 

 
6. Σχετική Νομοθεσία
6.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 30ής Νοεμ-
βρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH).
6.3 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
6.4 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
 

4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ (CPV 39831200-8)
1. Εισαγωγή
1.1  Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Το Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.
 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Το Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ)
648/2004.
2.1.2 Να παρασκευάζεται και να τυποποιείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.1.3 Να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.4 Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο.
2.1 5 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC).
2.1.6 Το υγρό να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC)..
2.1.7 Να μην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα. 
2.1.8 Να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε κατά την εργασία να μην παρατηρείται αφρισμός που θα
παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε να θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
του πλυντηρίου.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1 Το υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων πρέπει να είναι ομοιόμορφης εμφάνισης.
2.2.2 Να μην έχει οσμή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσμή).
2.2.3 Να είναι ελαφρά αρωματισμένο.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1 Τα περιεχόμενα στο υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων, συστατικά να μην είναι επιβλαβή στα κα-
θοριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές.
2.3.2 Τουλάχιστον 5% αλλά κάτω του 15% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδρα-
στικές ουσίες, σαπούνι. Κάτω του 5% πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. Επίσης περιέχει λαμπρύνουσες ουσίες,
έννζυμα, συντηρητικά τα οποία ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να είναι:  benzisothiazolinone,  methyl-
isothiazolinone, tetramethylolglycoluril και αρωματικές ουσίες που ενδεικτικά μπορεί να είναι: Geraniol.

 
3. Συσκευασία
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3.1 Το υγρό πλυντηρίου ρούχων θα είναι συσκευασμένο σε σφραγισμένη πλαστική συσκευασία η οποία
δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού.
3.2 Το υγρό πλυντηρίου ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 3,0 λίτρα ±10%. (ενδεικτικά
40 έως 44 μεζούρες πλύσης).
3.3 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
  
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε -
.Π.Π.Υ. 
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός τη-

λεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
 Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπο-

ρεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου. 
 Ο συνολικός αριθμός πλύσεων ή ο συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων. 
 Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν). 
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777» 
 Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες προφύ-

λαξης) 
 Οι συνιστώμενες ποσότητες ή/και οι οδηγίες δοσολογίας, εκφρασμένες σε χιλιοστόλιτρα ή γραμ-

μάρια, για σύνηθες φορτίο πλυντηρίου, για νερό χαμηλής, μέσης και υψηλής σκληρότητας και με
πρόβλεψη για τις διαδικασίες πλύσης ενός ή δύο κύκλων. 

 Η χωρητικότητα του δοσιμετρικού κυπέλλου που τυχόν παρέχεται μαζί με το απορρυπαντικό σε χι-
λιοστόλιτρα ή γραμμάρια. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
 

5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους
όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Να κατατεθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιη-
μένο και σύμφωνο με τον κανονισμό  REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ.
2015/830, όπως ισχύουν. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του
προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

 Να κατατεθεί η αδεια λειτουργίας ή αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χημι-
κών  Προϊόντων  (ΕΜΧΠ),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  45  του  Κανονισμού  CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 
 

6. Σχετική Νομοθεσία
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6.1 Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
6.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 31ης Μαρτίου
2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
6.3 ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του ΑΧΣ και κα -
θιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων καθαρισμού», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
6.4 ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον καθορισμό μέτρων
ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».
6.5 Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και
την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6.6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH).
6.7 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
6.8 Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
 

5) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 39830000-9)
1. Εισαγωγή
1.1 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί  στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους
«υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
1.2 Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρ-
θρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004.
 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
(ΕΚ) 648/2004.
2.1.2 Να παράγεται και να τυποποιείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.3 Να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.4 Να είναι κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες.
2.1.5 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα.
2.1.6 Να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη.
2.1.7 Η δοσολογία για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση) να μην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού.
2.1.8 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομη-
νία παράδοσης.
2.2 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι υγρό.
2.2.2 Να μην αναδύει δυσάρεστες οσμές.
2.2.3 Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή.
2.3 Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
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2.3.1 Η περιεκτικότητα σε μη ιονικά τασιενεργά, σε ανιονικά τασιενεργά, σε φωσφορικές ενώσεις και σε
απολυμαντικό παράγοντα να είναι μικρότερη από 5%.
2.3.2 Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).
2.3.3 Να μην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα.
 
3. Συσκευασία
3.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη (προσυ-
σκευασία) με πλαστικό καπάκι και θα κλείνει ερμητικά.
3.2 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 1000ml προϊόντος.
3.3 Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να
έχει σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος.
3.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
 
4. Επισημάνσεις
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε -
.Π.Π.Υ.
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με ευα-
νάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός τη-

λεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
 Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μπο-

ρεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου. 
 Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν). 
 Οδηγίες χρήσης. 
 Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες προφύ-

λαξης). 
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777». 
 Η ημερομηνία παραγωγής. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε

σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 
 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους
τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Να κατατεθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιη-
μένο και σύμφωνο με τον κανονισμό  REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ.
2015/830, όπως ισχύουν. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του
προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

 Να κατατεθεί η αδεια λειτουργίας ή αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χημι-
κών  Προϊόντων  (ΕΜΧΠ),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  45  του  Κανονισμού  CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 
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6. Σχετική Νομοθεσία
6.1 Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις
6.2 Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 31ης Μαρτίου
2004σχετικά με τα απορρυπαντικά,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
6.3 ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του ΑΧΣ και κα -
θιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων καθαρισμού», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
6.4 ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον καθορισμό μέτρων
ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».
6.5 Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και
την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006 (Ενοποιημένο κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6.6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH).
6.7 Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
6.8 Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
 

6) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (CPV 39830000-9)
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια υγρού απορρυπα-
ντικού πιάτων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
 
2. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και
να διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.2 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται 0,5 lt ± 10% προϊόντος.
2.3 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη.
2.4 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή.
2.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη από 5% αντί-
στοιχα.
 
3. Συσκευασία
3.1 Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη με καπάκι, που θα
κλείνει ερμητικά και δε θα έχει σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει διαρροές.
3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον: α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύ-
θυνου διανομής, β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου,
δ) η δοσολογία, ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή.
3.3 Οι συσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλη συσκευασία (β’ συσκευασία) Συσκευασίες
-ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους και
αντοχής ή/και για παλετοποίηση.
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4. Επισημάνσεις.
4.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφω-
νη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009.
4.2 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. 
 Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml). 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος. 
 Οδηγίες χρήσης. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε

σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα χαρα-
κτηριστικά των παραγράφων 2.2., 2.3, 2.4, 3 και 4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπι -
μο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα
που λαμβάνονται και το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμη-
θευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση
που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και
της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επι -
βάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνι-
κές προσφορές:

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους
τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 Να κατατεθεί το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιη-
μένο και σύμφωνο με τον κανονισμό  REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ.
2015/830, όπως ισχύουν. 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του
προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

 Να κατατεθεί η αδεια λειτουργίας ή αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χημι-
κών  Προϊόντων  (ΕΜΧΠ),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  45  του  Κανονισμού  CLP (Κανονισμός
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 

 
7. Απαράβατοι Όροι
Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρρι -
ψη παραλαβής.
 
8. Σχετική Νομοθε  σία
8.1 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
8.2 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014)
8.3 Κανονισμός (ΕΚ) Νο 648/2004 (ΕΕ L 104/8/4/2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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8.4 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.
 

7) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (CPV 30192700-8)
1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σετ σχολικών ειδών,
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τα-
μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
 
2. Χαρακτηριστικά
2.1 Γενικά χαρακτηριστικά
2.1 Κάθε σετ θα αποτελείται από: κασετίνα, 2 μολύβια, ξύστρα, γομολάστιχα, 2 τετράδια (50 φύλλων),
Μπλοκ ζωγραφικής, Μαρκαδόροι σετ των 12 τεμαχίων.
2.2 Το κάθε σετ θα παραδίδεται σε κλειστή χάρτινη ή πλαστική συσκευασία , κατάλληλη για πακετοποίη-
ση.
2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά
2.2.1 Η κασετίνα θα είναι κυλινδρική, μονόχρωμη, ουδέτερου χρωματισμού, κατάλληλου για μαθητές αμ-
φότερων των φύλων. Οι ελάχιστες διαστάσεις θα είναι: Ύψος: 6 εκ. Μήκος: 20 εκ.
2.2.2 Τα μολύβια θα είναι απλά, κατάλληλα για γραφή σε χαρτί.
2.2.3 Η ξύστρα θα είναι μεταλλική.
2.2.4 Η γομολάστιχα θα πρέπει να μην αφήνει τρίμματα ή μουντζούρες.
2.2.5 Τα τετράδια θα είναι 50 φύλλων, με σκληρό πλαστικό εξώφυλλο, διαστάσεων 17Χ25, χρώματος μπλε
ή μαύρου.
2.2.6  Οι μαρκαδόροι θα είναι σε σετ των 12 τεμαχίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μη τοξικοί κατάλληλοι
για παιδιά
 
3. Συσκευασία
Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης.
 
4. Επισημάνσεις   
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω, οι παρακάτω επισημάνσεις:

· Η επωνυμία του προϊόντος.
· Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής.
· Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

   · Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».» με ευανάγνωστα γράμματα και σε ση-
μείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

· Ο αριθμός της σύμβασης.
 
5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές υπεύθυνη δή-
λωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με τους όρους της τε-
χνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή.
 
6. Σχετική Νομοθεσία
6.1 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κωδικοποίηση κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρε-
σιών (ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014).
6.2 Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173).
6.3 Κάθε άλλη σχετική διάταξη ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α. ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΑΣ
1. CPV 15111000-9 Κρέας Βόειο άνευ οστών (με ποσοστό έκπτωσης)
2. CPV 15113000-3 Κρέας Χοιρινό άνευ οστών (με ποσοστό έκπτωσης)

Α/
Α Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩ-

ΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 13%
Κρέας Βόειο
άνευ οστών

1κιλού

46.500
κιλά κιλό 8,9 413.850,00 53.800,50 --- 467.650,50

2 13%

Κρέας 
Χοιρινό άνευ

οστών
1κιλού

46.500
κιλά κιλό 5,6 260.400,00 33.852,00 --- 294.252,00

                                                                                                        Σύνολα 674.250,00 87.652,50 --- 761.902,50
 Οι τιμές διαμορφώθηκαν έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου στα αντίστοιχα είδη.
 
β. ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1. CPV 15542300-2 Τυρί Φέτα (με χαμηλότερη τιμή)
2. CPV 15540000-5 Τυρί Κασέρι (με χαμηλότερη τιμή)

Α/
Α Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ

24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1 13% Τυρί Φέτα
1κιλού

46.500
κιλά κιλό 7 325.500,00 42.315,00 --- 367.815,00

2 13% Τυρί Κασέρι
0,5κιλού 

23.250
κιλά κιλό 10,20 237.150,00 30.829,50 --- 267.979,50

                                                                                                        Σύνολα 562.650,00 73.144,50 --- 635.794,50
 Οι τιμές διαμορφώθηκαν έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου στα αντίστοιχα είδη.

γ. ΤΜΗΜΑ 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. CPV 15411110-6 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (με ποσοστό έκπτωσης)
2. CPV 03211300-6 Ρύζι ΚΑΡΟΛΙΝΑ ά ποιότητας (με χαμηλότερη τιμή)
3. CPV 15851100-9 Ζυμαρικά - Μακαρόνια (με χαμηλότερη τιμή)
4. CPV 03212211-2 Φακές (με χαμηλότερη τιμή)
5. CPV 03221210-1 Φασόλια (με χαμηλότερη τιμή)
6. CPV 15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα (με χαμηλότερη τιμή)
7. CPV 15831600-8 Μέλι θυμαριού ή Πεύκου ή μείγμα αυτών (με χαμηλότερη τιμή)
8. CPV 15322100-2 Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας (με χαμηλότερη τιμή)
9. CPV 15300000-1 Πορτοκάλια (με ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΦΠΑ

1 13% Εξαιρετικό 46.500 λίτρο 5,8 269.700,00 35.061.00 --- 304.761,00
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Παρθένο
Ελαιόλαδο

1λίτρου
λίτρα

2 13%
Ρύζι Καρολίνα ά

ποιότητας
0,5κιλού

46.500
κιλά

κιλό 2,8 130.200,00 16.926,00 --- 147.126,00

3 13%
Ζυμαρικά – Μα-

καρόνια Νο6
0,5κιλού

46.500
κιλά

κιλό 1,8 83.700,00 10.881,00 --- 94.581,00

4 13% Φακές
0,5κιλού

23.250
κιλά

κιλό 2,8 65.100,00 8.463,00 --- 73.563,00

5 13%
Φασόλια
0,5κιλού

23.250
κιλά

κιλό 3,2 74.400,00 9.672,00 --- 84.072,00

6 13%
Συμπυκνωμένο

γάλα
400γραμμαρίων

93.000
τεμάχια

τεμάχιο 0,9 83.700,00 10.881,00 --- 94.581,00

7 13%

Μέλι θυμαριού
ή Πεύκου ή

μείγμα αυτών
0,5κιλού

9.300 κιλά κιλό 9 83.700,00 10.881,00 --- 94.581,00

8 24%
Συμπυκνωμένος
Χυμός Τομάτας

0,5κιλού
23.250 κιλά κιλό 1,6 37.200,00 --- 8.928,00 46.128,00

9 13%
Πορτοκάλια

συσκευασία 2
κιλών

10.000 κιλά κιλό 1 10.000,00 1.300,00 --- 11,300,00

ΣΥΝΟΛΑ 837.700,00 104.065,00 8.928,00 950.693,00

  Οι τιμές διαμορφώθηκαν έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου στα αντίστοιχα είδη.

Δ. ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΗ ΒΥΣ
1. CPV 33711720-0 Οδοντόκρεμα
2. CPV 33700000-7 Αφρόλουτρο
3. CPV 33711610-6 Σαμπουάν
4. CPV 39831200-8 Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων
5. CPV 39830000-9 Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης
6. CPV 39830000-9 Υγρό Πιάτων
7. CPV 30192700-8 Σετ Σχολικών Ειδών

Α/
Α

ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

1 24% Οδοντόκρεμα
100ml

24.000
τεμάχια τεμάχιο 1,2 28.800,00 --- 6.912,00 35.712,00

2 24% Αφρόλουτρο
1λίτρο

24.000
λίτρα

λίτρο 2 48.000,00 --- 11.520,00 59.520,00

3 24% Σαμπουάν
1λίτρο

24.000
λίτρα

λίτρο 2 48.000,00 --- 11.520,00 59.520,00

4 24%

Υγρό πλυντη-
ρίου για πλύ-
σιμο ρούχων

3λίτρο

24.000
συσκευασίες

Συσκευασία
3λίτρων

5 120.000,00 --- 28.800,00 148.800,00

5 24% Καθαριστικό 24.000 λίτρο 1 24.000,00 --- 5.760,00 29.760,00

113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



Υγρό Γενικής
Χρήσης 1λίτρο

λίτρα

6 24%
Υγρό Πιάτων

500ml
12.000
λίτρα λίτρο 2,4 28.800,00 --- 6.912,00 35.712,00

7 24%

Σετ Σχολικών
Ειδών

(2 Μολύβια, Γο-
μολάστιχα, Ξύ-

στρα μεταλλική,
2 Τετράδια 50

φύλλων, Μπλοκ
ζωγραφικής,
Μαρκαδόροι

12τεμ, Κασετί-
να)

2.000
συσκευασίες συσκευασία 5,8 11.600,00 --- 2.784,00 14.384,00

ΣΥΝΟΛΑ 309.200,00 --- 74.208,00 383.408,00
 Οι τιμές διαμορφώθηκαν έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου στα αντίστοιχα είδη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ 1 674.250,00 87.652,50 --- 761.902,50

ΤΜΗΜΑ 2 562.650,00 73.144,50 --- 635.794,50

ΤΜΗΜΑ 3 837.700,00 104.065,00 8.928,00 950.693,00

ΤΜΗΜΑ 4 309.200,00 --- 74.208,00 383.408,00

ΣΥΝΟΛΑ 2.383.800,00
264.862,00 83.136,00

2.731.798,00
347.998,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΝΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ 2.074.600,00 264.862,00 8.928,00 2.348.390,00

ΒΥΣ 309.200,00 --- 74.208,00 383.408,00

ΣΥΝΟΛΑ 2.383.800,00 264.862,00 83.136,00 2.731.798,00

Ο Συντάξας

Η Προϊστάμενη του
Τμήματος Εφαρμογής

Προγραμμάτων Κοινωνικής
Προστασίας

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

και Πολιτισμού

Βάϊος Τίγκας Ευαγγελία Ευαγγελίδου Αθηνά Πέτσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος  Ι:  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  και  την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  για  τις  οποίες  έχει  δημοσιευτεί  προκήρυξη  διαγωνισμού  στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται
αυτόματα,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  έχει  χρησιμοποιηθεί  η  ηλεκτρονική  υπηρεσία  ΕΕΕΠ  για  τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ 
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
δεν  υπάρχει  υποχρέωση δημοσίευσης  εκεί,  η  αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  θα πρέπει  να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Χώρα: 
Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» 
Σύντομη περιγραφή: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟΡΟΥΣ  (Τ.Ε.Β.Α.)  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.383.800,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (2.731.798,00
ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ). 
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Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα (εάν υπάρχει): 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία: 
-
Οδός και αριθμός: 
-
Ταχ. κωδ.: 
-
Πόλη: 
-
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
-
Ηλ. ταχ/μείο: 
-
Τηλέφωνο: 
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει 
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»  ή  προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο  πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
-
Εφόσον απαιτείται,  ορίστε  την κατηγορία  ή τις  κατηγορίες  στις  οποίες  ανήκουν  οι  ενδιαφερόμενοι
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο  εγκεκριμένων
οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει  ισοδύναμο  πιστοποιητικό  [π.χ.  βάσει  εθνικού  συστήματος
(προ)επιλογής]; 
❍ Ναι
❍ Όχι

116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε πε-
ρίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
-
γ)  Να  αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία  βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
❍ Ναι
❍ Όχι

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προ-
μήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 
❍ Ναι
❍ Όχι

 Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομι-
κούς φορείς. 

α)  Να  αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού  φορέα  στον  όμιλο  (επικεφαλής,  υπεύθυνος  για
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
-
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς  φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη  διαδικασία
προμήθειας: 
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
-

Ανάλογα  με  την  περίπτωση,  ένδειξη  για  την/τις  παρτίδα/ες  για  τις  οποίες  ο  οικονομικός  φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

 Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 
Επώνυμο 
-
Ημερομηνία γέννησης 
-
Τόπος γέννησης 
-
Οδός και αριθμός: 
-
Ταχ. κωδ.: 
-
Πόλη: 
-
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
-
Τηλέφωνο: 
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …): 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια  επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV και  στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
❍ Ναι
❍ Όχι

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφω-
να με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετι-
κές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα,
είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,  ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργα-
σιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οι-
κονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 
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Δ:  Πληροφορίες  σχετικά  με  υπεργολάβους  στην  ικανότητα  των  οποίων  δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

 (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει  οποιοδήποτε  τμήμα  της  σύμβασης  σε  τρίτους  υπό
μορφή υπεργολαβίας; 
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 
-

 Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπερ-
γολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση  με  καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει  οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί  να  ισχύει;  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των κρατών  μελών  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  22ας  Ιουλίου  2003  για  την  καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον
ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L 192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά  όπως  ορίζεται  στο  εθνικό  δίκαιο  της  αναθέτουσας  αρχής  (του  αναθέτοντα  φορέα)  ή  του
οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην  οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού  που
εξακολουθεί  να  ισχύει;  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως

120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



ορίζονται  στα άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου 2002 για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
- 
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για τη νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους
της ΕΕ; 
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει  εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την
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πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1). 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-

Β:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
-
Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  η  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού 
-
Περιγράψτε ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
-
Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  η  διάρκεια  της
περιόδου αποκλεισμού 
-
Περιγράψτε ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
-
Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-

Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο  οικονομικός  φορέας  έχει,  εν  γνώσει  του,  παραβιάσει  τις  υποχρεώσεις  του  στον  τομέα  του
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση  έχει  καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του  εφαρμοστέου  εθνικού  δικαίου  χωρίς  δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
- 
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση  έχει  καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του  εφαρμοστέου  εθνικού  δικαίου  χωρίς  δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
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-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη  σύμβαση.  Οι
πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο  αποκλεισμός  των  οικονομικών
φορέων  στην  παρούσα  περίπτωση  έχει  καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του  εφαρμοστέου  εθνικού
δικαίου  χωρίς  δυνατότητα  παρέκκλισης  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι,  ωστόσο,  σε  θέση  να
εκτελέσει τη σύμβαση. 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι 
URL 
-
Κωδικός
- 
Εκδότης 
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
- 
Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη  σύμβαση.  Οι
πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο  αποκλεισμός  των  οικονομικών
φορέων  στην  παρούσα  περίπτωση  έχει  καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του  εφαρμοστέου  εθνικού
δικαίου  χωρίς  δυνατότητα  παρέκκλισης  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι,  ωστόσο,  σε  θέση  να
εκτελέσει τη σύμβαση. 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι 
URL
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- 
Κωδικός
- 
Εκδότης 
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη  σύμβαση.  Οι
πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο  αποκλεισμός  των  οικονομικών
φορέων  στην  παρούσα  περίπτωση  έχει  καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του  εφαρμοστέου  εθνικού
δικαίου  χωρίς  δυνατότητα  παρέκκλισης  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι,  ωστόσο,  σε  θέση  να
εκτελέσει τη σύμβαση. 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι 
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους,  ωστόσο,  μπορείτε  να  εκτελέσετε  τη  σύμβαση.  Οι
πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι  απαραίτητο  να  παρασχεθούν  εάν  ο  αποκλεισμός  των  οικονομικών
φορέων  στην  παρούσα  περίπτωση  έχει  καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του  εφαρμοστέου  εθνικού
δικαίου  χωρίς  δυνατότητα  παρέκκλισης  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι,  ωστόσο,  σε  θέση  να
εκτελέσει τη σύμβαση. 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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- 
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα;  Κατά  περίπτωση,  βλέπε
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική
νομοθεσία,  τη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της  προμήθειας,  λόγω  της  συμμετοχής  του  στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
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Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης  με  αναθέτουσα  αρχή  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης,  πρόωρη  καταγγελία  της
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του απο-
φέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παρα-
πλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον απο-
κλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
σύναψης της σύμβασης; 
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους
της αναθέτουσας  αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι  αμιγώς εθνικοί  λόγοι αποκλεισμού που
ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι 
URL 
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-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι  εγγεγραμμένος  στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής  του,
όπως περιγράφεται  στο  παράρτημα  XI της  οδηγίας  2014/24/ΕΕ·  οι  οικονομικοί  φορείς  από  ορισμένα
κράτη  μέλη  μπορεί  να  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  άλλες  απαιτήσεις  που  καθορίζονται  στο
παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
- 
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
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Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο  μέσος  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό  οικονομικών  ετών  που
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο
εξής: 
Αριθμός ετών
-
Μέσος κύκλος εργασιών 
-
--- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι 
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου 
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός
φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη. 
Περιγραφή 
-
Ποσό 
-
Ημερομηνία έναρξης 
-
Ημερομηνία λήξης 
-
Αποδέκτες 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι 
URL 
-
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Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρί-
τους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα,
περιγραφές  ή  φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα  προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα,
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας
όπου χρειάζεται. 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
- 
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
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Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει  τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου  ποιότητας  ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων  ικανοτήτων,  με  τα  οποία
βεβαιώνεται  η  καταλληλότητα  των  προϊόντων,  επαληθευόμενη  με  παραπομπές  στις  τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία  ορίζονται  στη  σχετική  προκήρυξη  ή  στα  έγγραφα  της
προμήθειας; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και  αναφέρετε  ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν: 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 
Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να  προσκομίσει  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από
ανεξάρτητους  οργανισμούς  που  βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συμμορφώνεται  με  τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα
με ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν  όχι,  εξηγήστε  τους  λόγους  και  διευκρινίστε  ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της
ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL 
-
Κωδικός 
-
Εκδότης 
-
Λήξη 
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω
είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση  των συνεπειών σε  περίπτωση σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός
εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρε-
άν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδι-
κτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να
υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγρα-
φος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη
στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φο-
ρέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληρο-
φοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………………………………………….....………………………………
Κατάστημα:………………………………………………………………………..........…………………………...
Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): …………………..……………………………………………………...
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………….…………………....……………………………….

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:. .................................................ΕΥΡΩ:……..........................…
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
…………………………………………………………………………….…€ υπέρ:
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:
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ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



της Εταιρίας ………….........… ΑΦΜ:.............................Οδός ….......………. Αριθμός…........... Τ.Κ. ......…… ή
Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών:
α) ……….........……… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ………….........…… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού,
για τη συμμετοχή του/της στο διενεργούμενο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  την  ................................  και  τις  τυχόν  επαναλήψεις  αυτού  για  την
προμήθεια  «Προμήθεια  Τροφίμων  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  στο  Πλαίσιο  Επιχειρησιακού
Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Βοήθειας  που  χρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο
Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.)»,  για  το/α  τμήμα/τα  σύμφωνα  με  την  υπ
αρίθμ. ................../2018 διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5)
ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή μας που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει μέχρι την ....................................
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  με  την  προϋπόθεση  ότι  το  σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………….....………………………………
Κατάστημα:……………………………………………………………..........…………………………...
Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………...
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………………………………....…………………………...

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

135

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ……………....... ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................... ΕΥΡΩ
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσης  επιστολής  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
…………………………………………………………………………….…€ υπέρ:
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:
της Εταιρίας …………..........… ΑΦΜ:.............................Οδός ….......………. Αριθμός…........... Τ.Κ. ......…… ή
Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών:
α) ……….........……… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..β) ………….........……
ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή
Συνεταιρισμού,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ........../ της υπ αριθ .......... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... του Δήμου Καρδίτσας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................
ή 
μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορούμε  να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ο.Τ.Α.) NUTS 141GR EL611
ΠΛΗΡ.: ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΙΟΣ - ΤΗΛ.: 2441354721 - FAX: 2441070021
E-MAIL : vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: …........../2019
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ή ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 
ΑΞΙΑΣ:……………………...     ΕΥΡΩ

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την ......../......./2019 ημέρα ….….…….…..…. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
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ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



1.ΦΩΤΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΚΟΣ,  δήμαρχος,  ενεργών  στην  περίπτωση  αυτή  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  δήμου
Καρδίτσας 
2.  ………………………………………………………………………………………………………  (ΑΦΜ:  …………………..)  που  θα
αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:
 ΑΡΘΡΟ 1ο
Το συνολικό ποσό της προμήθειας …………………………………………. και συγκεκριμένα …………………………………….
(CPV ………………………), ……………………….. (CPV …………………………..),  …………………………… (CPV …………………….),
που  αναλογεί  στον  προμηθευτή  συμφωνείται  στο  ποσό  των
…………………………………………………………………………...ολογράφως (………………………..€). Το ποσό αυτό προκύπτει
με  βάση  την  προσφορά  του  προμηθευτή  και  έχει  αποτυπωθεί  αναλυτικά  στην  απόφαση  ανάθεσης
διαγωνισμού Οικ. Επιτροπής με αριθμό ………………………………………..Οι εκπτώσεις, οι οποίες δόθηκαν από
τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

Α/Α ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

 ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1         

2         

3         

4         

       ΣΥΝΟΛΟ  

       ΦΠΑ .....%  

       ΦΠΑ .....%  

       ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Το ποσό θα πληρώνεται στον προμηθευτή σταδιακά, και όταν γίνεται η παραλαβή όλων των ειδών ανά
παραγγελιά από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του δήμου και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής κάθε φορά. Ο Δήμος οφείλει να εξοφλεί τα σχετικά τιμολόγια σε διάστημα δυο (2) μηνών από
την υποβολή τους στην οικονομική υπηρεσία του. Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται
από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2019. Η πληρωμή του προμηθευτή
θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 
Η  Υπηρεσία  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου
των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Ο Δήμος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει  τις  ποσότητες των υπό προμήθεια αγαθών
μέχρι του ορίου της συμβατικής τιμής που θα συμφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές
για  την  Υπηρεσία.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ικανοποιήσει  το  αίτημα  της
Υπηρεσίας, με την Ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο
ακριβώς είδος.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να
πράξει  τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει  τις  ανάγκες  της και  την προσφορά του αναδόχου, για να
προβεί σε τέτοια απαίτηση. 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ο χρόνος παραδόσεως και ο χρόνος ισχύος της σύμβασης  ορίζεται  από την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης,  έως  την  31/12/2019.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  τα  προς  προμήθεια  είδη
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ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



σύμφωνα  με  τους  όρους  της  ……………………………..διακήρυξης  και  τεχνικές  προδιαγραφές  αυτής.  Ο
προμηθευτής δεν έχει  δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους,
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών  και γενικά
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε
θέση να  εκτελέσει  την  προμήθεια  μέσα  στα χρονικά όρια  της  σύμβασης.  Ο προμηθευτής  οφείλει  σε
περιπτώσεις ανώτερης βίας π.χ. απεργιών να ικανοποιεί τις παραγγελίες του Δήμου κατά προτεραιότητα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. ……………………
διακήρυξη δημάρχου και τις συνοδευτικές αυτής τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην προσφορά του
προμηθευτή. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του δήμου. Τα είδη που περιγράφονται στην
προσφορά  του  προμηθευτή,  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  όμοια  με  τα  δείγματα  που  απέστειλε  και
ελέγχθηκαν με μακροσκοπική και πρακτική διαδικασία κατά την κατάθεση των τεχνικών του προσφορών
(όπως  ορίζεται  ακριβώς  στην  20744/2018  Μελέτη)  και  με  εκείνα  που  θα  παραδώσει.  Για  την  καλή
εκτέλεση  της  προμήθειας  κατατέθηκε  η  υπ.  αρ.  ………………………………. εγγυητική  επιστολή  της
............................................... με ποσό ………………………………… (……………….€). 
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των εκπτώσεων που έχουν δοθεί με την προσφορά
του, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπάρξουν
αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. Ο προμηθευτής
θα λαμβάνει  τις  τιμές  βάσης,  για την κατηγορία ………………………………………………….., επί  των οποίων θα
γίνονται οι εκπτώσεις, από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου
της Περ. Ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη που δεν εντάσσονται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών οι εκπτώσεις θα είναι επί
των αρχικών τιμών βάσης που τεθήκαν με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’
αρχήν  «ιδιότητες»  και  οι  τυχόν  φθορές,  ζημιές  κ.λ.π.  λόγω κακής  ποιότητας  των  υλικών  που
χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους στο δήμο. Γι’ αυτό αν ο
προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε μια (1) ημέρα, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο στην αντικατάσταση
των ειδών που παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται να προβεί στην
απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κινώντας τη διαδικασία για να κηρύξει ταυτόχρονα έκπτωτο τον
προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 6ο                    
Ο  χρόνος  εγγύησης  (διατήρησης)  ορίζεται  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  ειδών  που
περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. ………………………………….. διακήρυξη δημάρχου και τις συνοδευτικές
αυτής  τεχνικές  προδιαγραφές,  καθώς  και  στην  προσφορά  του  προμηθευτή.  Κάθε  βλάβη  που  θα
παρουσιαστεί σ' αυτό το χρονικό διάστημα και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή στην ελαττωματική
κατασκευή των ειδών και της συσκευασίας αυτών, πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή άμεσα
μέσα σε δυο (2) το πολύ ημέρες αφότου ειδοποιηθεί από το δήμο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα σ' αυτό το χρονικό όριο, θα πληρώνει στο Δήμο ως ποινική
ρήτρα ποσό ίσο με την αξία του είδους αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του δήμου ή και σε τρίτους, λόγω μη ενδεδειγμένης ποιότητας
των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ο  προμηθευτής  βαρύνεται  με  όλες  γενικά  τις  δαπάνες,  φόρους,  τέλη,  καθώς  και  κάθε  άλλης
προβλεπομένης  από  νόμο  κράτησης  (0,06%  υπέρ  Ενιαίας  ανεξάρτητης  αρχής  δημοσίων  συμβάσεων,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών & 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ), πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το δήμο.
Άρθρο 9ο  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 10ο 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αριθμ. ………… Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 11ο 
Κατά την  εκτέλεση της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  και  του νόμου  «περί
Δημοτικού και  Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύουν,  των οποίων ο ανάδοχος  έλαβε  γνώση και  δέχτηκε
αυτούς ανεπιφύλακτα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο  μέρος  αυτής  και  συμπληρωματικά  ο  Αστικός  Κώδικας.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε
ασάφειας  της  ως  άνω  διακήρυξης  υπερισχύει  ο  Ν.  4412/2016.  Τούτο  ισχύει  και  σε  περίπτωση  που
διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση
ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Για κάθε διαφορά  που  δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 12ο 
Η  ανωτέρω  σύμβαση  δύναται  να  παραταθεί  αυτοδίκαια  σε  περίπτωση  παράτασης  του  φυσικού
αντικειμένου  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΚΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
ή  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  με  μονομερή  έγγραφη  δήλωση  του  πρώτου  των  συμβαλλομένων,
απευθυνόμενη προς τους προμηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης συμπληρώθηκε στα κενά του, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους
δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν νόμιμα τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία δυο (2)
παρέμειναν στο δήμο και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής.

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

  

 

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ………………….….  (ΑΦΜ: ……………….)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΚΡΕΑΣ
1. CPV 15111000-9 Κρέας Βόειο άνευ οστών (με ποσοστό έκπτωσης)
2. CPV 15113000-3 Κρέας Χοιρινό άνευ οστών (με ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α Φ.Π.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
% ΠΟΣΟΣΤΟ

ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

1 13%
Κρέας Βόειο
άνευ οστών

1κιλού
46.500 κιλά κιλό 8,9    %

2 13%
Κρέας Χοιρι-

νό άνευ
οστών 1κιλού

46.500 κιλά κιλό 5,6 %

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 Ημερομηνία:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
1. CPV 15542300-2 Τυρί Φέτα (με χαμηλότερη τιμή)
2. CPV 15540000-5 Τυρί Κασέρι (με χαμηλότερη τιμή)

Α/
Α Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
% ΠΟΣΟΣΤΟ

ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΙΔΗ

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 13% Τυρί Φέτα
1κιλού

46.500
κιλά κιλό 7 ---

2 13% Τυρί Κασέρι
0,5κιλού

23.250

κιλά
κιλό 10,20 ---

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 Ημερομηνία:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..…………………….............. Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………………

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….…… Έδρα: ……………………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...……… Αριθμός: ……………………………...……………………………………….

Τηλέφωνο:…………………………………………………………… Fax:…………………………………………………………………………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. CPV 15411110-6 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (με ποσοστό έκπτωσης)
2. CPV 03211300-6 Ρύζι Καρολίνα ά ποιότητας (με χαμηλότερη τιμή)
3. CPV 15851100-9 Ζυμαρικά - Μακαρόνια (με χαμηλότερη τιμή)
4. CPV 03212211-2 Φακές (με χαμηλότερη τιμή)
5. CPV 03221210-1 Φασόλια (με χαμηλότερη τιμή)
6. CPV 15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα (με χαμηλότερη τιμή)
7. CPV 15831600-8 Μέλι θυμαριού ή Πεύκου ή μείγμα αυτών (με χαμηλότερη τιμή)
8. CPV 15322100-2 Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας (με χαμηλότερη τιμή)
9. CPV 15300000-1 Πορτοκάλια (με ποσοστό έκπτωσης)

Α/
Α 

Φ.Π.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ.
% ΠΟΣΟΣΤΟ

ΈΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 13%
Εξαιρετικό Παρ-
θένο Ελαιόλαδο

1λίτρου
46.500 λίτρα λίτρο 5,8          %

2 13%
Ρύζι Καρολίνα ά
ποιότητας 0,5κι-

λού
46.500 κιλά κιλό 2,8 -------------------

3 13%
Ζυμαρικά – Μα-

καρόνια Νο6
0,5κιλού

46.500 κιλά κιλό 1,8 -------------------

4 13% Φακές
0,5κιλού

23.250 κιλά κιλό 2,8 -------------------

5 13% Φασόλια
0,5κιλού

23.250 κιλά κιλό 3,2 -------------------

6 13%
Συμπυκνωμένο
γάλα 400γραμ-

μαρίων

93.000 τε-

μάχια
τεμάχιο 0,9 -------------------

7 13%

Μέλι θυμαριού
ή Πεύκου ή μείγ-

μα αυτών
0,5κιλού

9.300 κιλά κιλό 9 -------------------

8 24%
Συμπυκνωμένος
Χυμός Τομάτας

0,5κιλού
23.250 κιλά κιλό 1,6 -------------------

9 13%
Πορτοκάλια

συσκευασία 2 κι-
λών

10.000 κιλά κιλό 1 %

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (13% & 24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 Ημερομηνία:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΗ ΒΥΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. CPV 33711720-0 Οδοντόκρεμα
2. CPV 33700000-7 Αφρόλουτρο
3. CPV 33711610-6 Σαμπουάν
4. CPV 39831200-8 Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων
5. CPV 39830000-9 Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης
6. CPV 39830000-9 Υγρό Πιάτων
7. CPV 30192700-8 Σετ Σχολικών Ειδών

Α/
Α Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ

1 24% Οδοντόκρεμα
100ml

24.000 τε-
μάχια τεμάχιο 1,2

2 24% Αφρόλουτρο 1λί-
τρο

24.000 λίτρα λίτρο 2

3 24% Σαμπουάν
1λίτρο

24.000 λίτρα λίτρο 2

4 24%
Υγρό πλυντηρίου
για πλύσιμο ρού-

χων 3λίτρο

24.000 συ-
σκευασίες

Συσκευασία
3λίτρων 5

5 24%
Καθαριστικό

Υγρό Γενικής Χρή-
σης 1λίτρο

24.000 λίτρα λίτρο 1

6 24% Υγρό Πιάτων
500ml 12.000 λίτρα λίτρο 2,4

7 24% Σετ Σχολικών Ει-
δών

(2 Μολύβια, Γομο-
λάστιχα, Ξύστρα με-
ταλλική, 2 Τετράδια

2.000 συ-
σκευασίες

συσκευασία 5,8
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



50 φύλλων, Μπλοκ
ζωγραφικής, Μαρ-
καδόροι 12τεμ, Κα-

σετίνα)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 Ημερομηνία:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΚΡΕΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΚΡΕΑΣ
1. CPV 15111000-9 Κρέας Βόειο άνευ οστών (με ποσοστό έκπτωσης)
2. CPV 15113000-3 Κρέας Χοιρινό άνευ οστών (με ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΆ
ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ

Ε.Ε.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

1
Κρέας Βόειο
άνευ οστών

1κιλού
κιλό 46.500 κιλά

2 Κρέας Χοιρινό κιλό 46.500 κιλά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



άνευ οστών
1κιλού

Ημερομηνία:

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
1. CPV 15542300-2 Τυρί Φέτα (με χαμηλότερη τιμή)
2. CPV 15540000-5 Τυρί Κασέρι (με χαμηλότερη τιμή)

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΆ
ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ

Ε.Ε.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

1
Τυρί Φέτα

1κιλού κιλό 46.500 κιλά

2
Τυρί Κασέρι 0,5κι-

λού κιλό 23.250 κιλά

Ημερομηνία:

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1. CPV 15411110-6 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (με ποσοστό έκπτωσης)
2. CPV 03211300-6 Ρύζι Καρολίνα ά ποιότητας (με χαμηλότερη τιμή)
3. CPV 15851100-9 Ζυμαρικά - Μακαρόνια (με χαμηλότερη τιμή)
4. CPV 03212211-2 Φακές (με χαμηλότερη τιμή)
5. CPV 03221210-1 Φασόλια (με χαμηλότερη τιμή)
6. CPV 15511600-9 Συμπυκνωμένο γάλα (με χαμηλότερη τιμή)
7. CPV 15831600-8 Μέλι θυμαριού ή Πεύκου ή μείγμα αυτών (με χαμηλότερη τιμή)
8. CPV 15322100-2 Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας (με χαμηλότερη τιμή)
9. CPV 15300000-1 Πορτοκάλια (με ποσοστό έκπτωσης)

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΆ
ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ

Ε.Ε.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

1
Εξαιρετικό Παρ-
θένο Ελαιόλαδο

1λίτρου
λίτρο 46.500 λίτρα

2
Ρύζι Καρολίνα ά
ποιότητας 0,5κι-

λού
κιλό 46.500 κιλά

3
Ζυμαρικά – Μα-

καρόνια Νο6
0,5κιλού

κιλό 46.500 κιλά

4 Φακές
0,5κιλού

κιλό 23.250 κιλά

5 Φασόλια
0,5κιλού

κιλό 23.250 κιλά

6
Συμπυκνωμένο
γάλα 400γραμ-

μαρίων
τεμάχιο 93.000 τε-

μάχια

7

Μέλι θυμαριού
ή Πεύκου ή μείγ-

μα αυτών
0,5κιλού

κιλό 9.300 κιλά

8
Συμπυκνωμένος
Χυμός Τομάτας

0,5κιλού
κιλό 23.250 κιλά

9
Πορτοκάλια σε

συσκευασία 2 κι-
λών

κιλό 10.000 κιλά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



Ημερομηνία:

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 ΕΙΔΗ ΒΥΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: …..……………………................... Νόμιμος εκπρόσωπος: …………..…………..……………….

Α.Φ.Μ: …………………………………………………………….………….. Έδρα: ……………………………………………………………………

Οδός: …………………………………………………………...…………….. Αριθμός: ……………………………...………………………………

Τηλέφωνο:…………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………..

ΕΙΔΗ   ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. CPV 33711720-0 Οδοντόκρεμα
2. CPV 33700000-7 Αφρόλουτρο
3. CPV 33711610-6 Σαμπουάν
4. CPV 39831200-8 Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο ρούχων
5. CPV 39830000-9 Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης
6. CPV 39830000-9 Υγρό Πιάτων
7. CPV 30192700-8 Σετ Σχολικών Ειδών

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΧΩΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΟΤΑΝ
ΑΦΟΡΆ ΧΩΡΑ

ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

1 Οδοντόκρεμα
100ml τεμάχιο

24.000 τε-
μάχια

2 Αφρόλουτρο
1λίτρο λίτρο 24.000 λίτρα

3 Σαμπουάν
1λίτρο λίτρο 24.000 λίτρα

4
Υγρό πλυντηρίου

για πλύσιμο ρούχων
3λίτρο

Συσκευασία
3λίτρων

24.000 συ-
σκευασίες

5
Καθαριστικό Υγρό

Γενικής Χρήσης 1λί-
τρο

λίτρο 24.000 λίτρα

6
Υγρό Πιάτων

500ml λίτρο 12.000 λίτρα

7 Σετ Σχολικών Ειδών
(2 Μολύβια, Γομο-

συσκευασία 2.000 συ-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

 



λάστιχα, Ξύστρα με-
ταλλική, 2 Τετράδια 50

φύλλων, Μπλοκ ζω-
γραφικής, Μαρκα-

δόροι 12τεμ, Κασετίνα)

σκευασίες

Ημερομηνία:

                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους
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