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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

MΕΛΕΤΗ 7551/2021

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
2015-2016 (MIS: 5000194) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ για την Κ.Σ. Π.Ε. ΚΑΡΔΙ-

ΤΣΑΣ"

Καρδίτσα, 12 Μάϊου 2021
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Εισαγωγή: Αντικείμενο του Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 2015-
2016 (ΤΜΗΜΑ Α - MIS: 5000194) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΕΒΑ για την Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Στο  παρόν  Παράρτημα  πραγματοποιείται  ανάλυση  του  αντικειμένου  του  ενιαίου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια
προϊόντων και ειδών ΒΥΣ στο πλαίσιο της Πράξης:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» για την Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5000194 αξιοποιώντας τα ποσά από τις
εκπτώσεις των έως σήμερα διενεργηθέντων διαγωνισμών της Πράξης.

Η Προμήθεια της Πράξης γίνεται με ενιαία τεχνική και οικονομική προσφορά, ώστε με μία διαδικασία να αξιοποιηθούν οι
υπόλοιποι πόροι του αντίστοιχου διαγωνισμού του 2015-2016 έτσι ώστε να διασφαλισθούν οι διαθέσιμοι πόροι εντός
των  προβλεπομένων  χρονοδιαγραμμάτων  και  να  κανονικοποιηθούν  οι  διανομές  ειδών  και  αγαθών  προς  τους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ.

Έτσι, η παρούσα Διακήρυξη διαρθρώνεται σε Υποκατηγορίες:

Η «Πράξη/MIS» αναλύεται σε Υποκατηγορίες: 

 Υποκατηγορία 1: Τρόφιμα (Α.1) και,
 Υποκατηγορία 2: Είδη ΒΥΣ (Α.2). 

Συνοπτική ανάλυση και συνολικός προϋπολογισμός παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ενώ αναλυτική παρουσίαση
γίνεται στη Μελέτη.

Η διακήρυξη αναφέρεται στην εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου έργου, το οποίο περιλαμβάνει:

 στην ενδιάμεση αποθήκευση των ειδών σε κεντρικό εφοδιαστικό «κόμβο» και η περαιτέρω προώθηση τους σε
ασφαλείς συνθήκες στην κεντρική αποθήκη (ΚΑΔ) και κατόπιν στα σημεία διανομής ανά Εταίρο της Κ.Σ.,

 στη μεταφορά των αγαθών σε δέματα και η παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους εξωτερικούς (εκτός
αποθηκών) χώρους διανομής,

 στην εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά «κατηγορία» δέματος εντός των χώρων
διανομής στους δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος),

 στη διανομή των υπό προμήθεια ειδών  απευθείας στους ωφελούμενους σε οριζόμενα από την αναθέτουσα
σημεία διανομής,

 στην αποθήκευση των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά τη διανομή, σε αποθηκευτικό χώρο,
 στην επιστροφή νωπών που θεωρούνται «υπόλοιπα διανομής» και την αναδιάθεσή τους για κοινωνικούς σκοπούς,

σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,
 στη διανομή των ειδών από σταθερά σημεία των Εταίρων (θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή), σε τακτά

ωράρια.

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δίδονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που αφορούν:

Πίνακας 1: Συνολικός προϋπολογισμός Διακήρυξης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ  ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-
2016- MIS: 5000194

Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS:

5000194
228.335,00 € 29.683,55 € 258.018,55 €

Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2015-2016- MIS: 5000194 27.752,00 € 6.660,48 € 34.412,48 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS:5000194 Άθροισμα 256.087,00 € 36.344,03 € 292.431,03 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ
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Επισημαίνεται ότι  ο κάθε «Προσφέρων» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει προσφορά  για το σύνολο των
προϊόντων και των ποσοτήτων του διαγωνισμού, δηλαδή του συνόλου των προϊόντων και των επιμέρους ποσοτήτων των
Τμημάτων Α_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016-MIS:5000194 σύμφωνα με του όρους της διακήρυξης.

Σύμφωνα με  τις  αναλυτικές  οδηγίες  που δίδονται  στη  Διακήρυξη,  θα  υποβληθεί  προσφορά  η  οποία  θα  αναλύεται
περαιτέρω και διακριτά για κάθε Υποκατηγορία (Α1, Α.2,) ξεχωριστά. 

Συγκεκριμένα, οι προσφορές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίδονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και
να περιλαμβάνουν ανάλυση τιμήματος  ανά Υποκατηγορία  προϊόν/αγαθό (τιμή προϊόντος για τα προϊόντα με σταθερή
τιμή και ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του προϊόντος για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο
Τιμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ή της Π.Ε. Καρδίτσας εφόσον εκδίδεται κατά τον χρόνο υλοποίησης της παρούσας),
από την οποία προκύπτει η προσφερόμενη τιμή) και συνολικό τίμημα για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του
Τμήματος.  

Αναλυτικές περαιτέρω σχετικές οδηγίες για την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς δίδονται στη Διακήρυξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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A. Αντικείμενο της Προμήθειας

Α.1. Περιεχόμενο και Ειδικές Απαιτήσεις του Έργου.

Οι  παρακάτω  γενικές  και  ειδικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  αποσκοπούν  στον  καθορισμό  των  απαιτήσεων  για  την
προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην συνέχεια για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης . 

Οι προμήθειες έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό και τη διάρθρωση των ωφελούμενων (ενημέρωση
Δεκ 2020) (αριθμός αιτήσεων, φύλο, ηλικίες).

Οι  προδιαγραφές  έχουν  ακολουθήσει  τον  Οδηγό  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  ΤΕΒΑ  (5η  έκδοση)  και  έχουν
ενσωματώσει τις καλές πρακτικές των προηγούμενων αποκεντρωμένων διανομών τροφίμων. 

Η  μελέτη  αυτή  έχει  σκοπό  να  θέσει  τις  προϋποθέσεις  ώστε  στις  ωφελούμενες  οικογένειες  της  Π.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,  να
διανεμηθούν τα απαραίτητα είδη βασικών αναγκών.

Οι  διανομές  των  προϊόντων  θα  γίνονται  σε  τακτική  βάση,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  θα
πραγματοποιούνται σε χώρους κατάλληλους που θα καθορίζονται από τον Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης
και θα οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε όσο το δυνατό συντομότερους χρόνους αναμονής, με σεβασμό
στην αξιοπρέπεια των ωφελούμενων πολιτών. 

Προγραμματίζονται κατ’ ελάχιστον  οι ακόλουθες (ενδεικτικές) διανομές:

 (2015-2016 -MIS: 5000194): μία διανομή σε τρόφιμα και μία σε είδη ΒΥΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πλήθος των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη
διανεμόμενη ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη ποσοτήτων.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της προκείμενης υπό ανάθεση σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής
υλικής συνδρομής στην Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

H  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  λάβει  χώρα  στην  Π.Ε.  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  σε  συνεργασία  με  τους  Εταίρους  της  Κοινωνικής
Σύμπραξης, προς τον σκοπό επιτόπου και απευθείας διανομής σε αδύναμους οικονομικά ωφελούμενους, «πακέτων» με
τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής, ανάλογων με τις ανάγκες τους.

Το Έργο δημοπρατείται ενιαία, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στην προμήθεια όχι απλώς τροφίμων και άλλων
ειδών, αλλά και στην παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που ενοποιεί την ενδιάμεση αποθήκευση, τη μεταφορά σε
σημεία διανομής και τη διανομή απευθείας σε ωφελούμενους σε ομαδοποιημένη μορφή εντός ανοιχτού τελάρου ή
κυτίου, ώστε ο ωφελούμενος να πιστοποιεί τα παραδιδόμενα σε αυτόν είδη, καθώς και της επιστροφής και αναδιανομής
αδιαθέτων  (πλην  των  νωπών  που  ως  αδιάθετα  διανομής  προωθούνται  για  κοινωνικούς  σκοπούς),  σε  ένα  πλαίσιο
διαρκούς συνεργασίας με τον ανάδοχο στον προγραμματισμό και την υλοποίηση της κοινωφελούς δράσης που αφορά
στους στόχους και στο περιεχόμενο του Έργου.  

Κρίσιμο στοιχείο του φυσικού αντικειμένου και βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται δια
της ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, είναι η εκτέλεση των διανομών στο πλαίσιο ενιαίου και κεντρικά ελεγχόμενου
μηχανισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εξασφαλίζεται:

 η επίβλεψη, ο ποιοτικός έλεγχος και η διαχείριση των  νωπών αδιαθέτων μιας διανομής προς κοινωνικούς σκοπούς,
σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 

 η δυνατότητα του Επικεφαλής Εταίρου της Κ.Σ. να έχει πλήρη και επίκαιρη πληροφόρηση και ικανότητα επέμβασης
και ανασχεδιασμού σε συνεργασία με τον ανάδοχο, της ροής εκτέλεσης του συνολικού έργου,

Οι ως άνω παράγοντες, σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος των ωφελούμενων,  καθιστούν αναγκαία την ενοποιημένη
ανάθεση και εκτέλεση του όλου συμβατικού αντικειμένου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης αφορά:

 στην προμήθεια των ειδών της Ενότητας Α.2 και, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενότητας Α.14 της παρούσης
 στην παράδοση των προϊόντων προς την Αναθέτουσα Αρχή.
 στη συσκευασία των  τυποποιημένων προϊόντων  σε  δεύτερες  συσκευασίες  (πακέτα ή  τελάρα ή σακούλες),  στις

οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα ανά κατηγορία ή ανά θερμοκρασία διατήρησης.
 στη μεταφορά τους στα σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
 στην υποβοήθηση της διανομής των προϊόντων προς τους ωφελούμενους.
 στην επιστροφή και αποθήκευση των αδιάθετων προϊόντων (πλην των ευπαθών νωπών, τα οποία θα προωθούνται

αυθημερόν σε δομές που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή).
 στην αναδιανομή των αδιάθετων προϊόντων.

Προσφορές  υποβάλλονται  για το  σύνολο των προϊόντων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016-  MIS:  5000194  με  ανάλυση ανά
Υποκατηγορία Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 και Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-
2016- MIS: 5000194.

Ο κάθε «Προσφέρων» πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων και των ποσοτήτων1.

Α.2. Είδη και CPV

Η «  Προμήθεια Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων: Α. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ-
ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000194  » περιλαμβάνει την προμήθεια των ακόλουθων  
ειδών:

Πίνακας 2CPV προϊόντων

1

Επισημαίνεται  ότι  οι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των
προϊόντων και των επιμέρους ποσοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 σύμφωνα με του όρους της
διακήρυξης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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ΠΡΟΙΟΝ CPV

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ συσκ.-τυποπ.  συσκευασία 400-600γρ 15542300-2

ΦΑΚΕΣ συσκευασία 500 gr ± 10% 03212211-2

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 συσκευασία 500 gr ± 10% 15851100-9

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικά παρθένοσυσκευασία 1 lt ± 5% 15411110-6

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ συσκευασία τουλάχιστον 400ml 39832000-3

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκευασία τουλάχιστον 1000ml 39830000-9

ΣΑΜΠΟΥΑΝ συσκευασία από 250ml έως 400ml 33711610-6

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ συσκευασία τουλάχιστον 60 τεμάχια 33711430-0

Α.3. Έρευνα Αγοράς

Για τον καθορισμό των τιμών των παραπάνω προϊόντων έγινε σχετική έρευνα αγοράς αφενός σε SuperMarket, στο
παρατηρητήριο  τιμών  του  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  στα  δελτία  τιμών  της  Περιφέρειας  Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (λήφθηκαν υπόψη δελτία τιμών Δεκεμβρίου 2020, Φεβρουαρίου και Απριλίου 2021) και, αφετέρου, με
βάση  τις  τιμές  που  έχουν  συμπεριληφθεί  σε  Διακηρύξεις  για  τα  έτη  2018  –  2019  με  σχετικό  αντικείμενο
(προμήθεια και διανομή προϊόντων στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ), ως εξής: 

 Διακήρυξη Περιφέρειας Αττικής έτους 2019
 Διακήρυξη ΤΕΒΑ Π.Ε. Λάρισας, έτους 2019

Από την παραπάνω έρευνα υπολογίστηκε η μέση τιμή του κάθε προϊόντος, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την 
κατάρτιση του  προϋπολογισμού του Έργου της παρούσας.

Α.4. Ανάλυση Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194

Πίνακας 3 Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝ CPV
MONAΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή
μονάδος

χωρις
ΦΠΑ

Κατηγορία
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

Άθροισμα από
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Άθροισμα
από   ΦΠΑ

Άθροισμα από
ΑΞΙΑ  ΣΕ € ΜΕ

ΦΠΑ

Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΝΩΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2015-2016- MIS:

5000194

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
συσκ.-τυποπ. 

συσκευασία 400-
600γρ

15542300-
2

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

3,64  € 13%
21.750

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

79.170 € 10.292,10 € 89.462,10 €

ΦΑΚΕΣ 
συσκευασία 500

gr ± 10%

03212211-
2

Συσκευασία 
/ τεμάχιο 

0,93 € 13%
21.000

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

19.530,00 € 2.538,90 € 22.068,90 €

ΖΥΜΑΡΙΚΑ -
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6
συσκευασία 500

gr ± 10%

15851100-
9

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

0,57 € 13%
21.000

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

11.970,00 € 1.556,10 € 13.526,10 €

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
εξαιρετικά
παρθένο

συσκευασία 1 lt ±
5%

15411110-
6

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

5,05 € 13%
23.300

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

117.665,00 € 15.296,45 € 132.961,45 €

Σύνολο - Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 228.335,00 € 29.683,55 € 258.018,55 €

Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2015-2016- MIS:

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
 συσκευασία
τουλάχιστον

39832000-
3

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

1,29 € 24% 5.500
Συσκευασία
/ τεμάχιο 

7.095,00 € 1.702,80 € 8.797,80 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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5000194

400ml
ΥΓΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
συσκευασία του-
λάχιστον 1000ml

39830000-
9

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

1,23 € 24%
5.500

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

6.765,00 € 1.623,60 € 8.388,60 €

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
συσκευασία απο
250ml έως 400ml

33711610-
6

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

2,28 € 24%
5.500

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

12.540,00 € 3.009,60 € 15.549,60 €

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
συσκευασία

τουλάχιστον 60
τεμάχια

33711430-
0

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

1,69 € 24%
800

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

1.352,00 € 324,48 € 1.676,48 €

Σύνολο - Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 27.752,00 € 6.660,48 € 34.412,48 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 256.087,00 € 36.344,03 € 292.431,03 €

Α.5. Ανάλυση Προϋπολογισμού ανά Προϊόν και Υποκατηγορία

Η  «Προμήθεια  Τροφίμων  και  ειδών  ΒΥΣ  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Πράξης:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
με Κωδικό ΟΠΣ 5000194» αφορά την προμήθεια των ειδών που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Επισημαίνεται ότι:

 τα ποσά που αναφέρονται ανά είδος στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν την Αναθέτουσα αρχή
όσον αφορά στη διάθεσή τους. 

 η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις
πραγματικές ανάγκες του Προγράμματος, οι οποίες θα εμφανιστούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του φυσικού
αντικειμένου της Πράξης.

Ως ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 501/06-04-2021 απόφαση έχει
οριστεί  η  31-12-2022.  Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  απόφαση  ένταξης  της  πράξης  που  αφορά  παράταση  της
ημερομηνίας  λήξης  του  φυσικού  αντικειμένου  της  πράξης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ενημερώνει  εγγράφως  με  fax  ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον Ανάδοχο σχετικά με τη νέα ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Ο κάθε «Προσφέρων» πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των προϊόντων και των
ποσοτήτων2 .

Οι  προσφορές πρέπει,  επί  ποινή αποκλεισμού,  να δίδονται  για  το  σύνολο των  προς προμήθεια ειδών και  των δύο
Υποκατηγοριών  και  να  περιλαμβάνουν  ανάλυση τιμήματος   ανά  προϊόν/αγαθό (τιμή  προϊόντος  για  τα  προϊόντα  με
σταθερή τιμή και ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του προϊόντος για τα προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από το
Δελτίο Τιμών της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ από την οποία προκύπτει η προσφερόμενη τιμή) και συνολικό τίμημα για το σύνολο των
προς προμήθεια ειδών του Τμήματος.
Η σύμβαση για το σύνολο των προϊόντων, θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικά θα
προκύπτει το εξής: 

1. Για την Υποκατηγορία Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016 MIS: 5000194 

Ι  Για το  Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο: το ποσοστό έκπτωσης επί  τοις  εκατό (%) στο ανωτέρω είδος της
Ομάδας, Το ποσοστό της έκπτωσης της προσφοράς  θα δίδεται επί των τιμών της Μελέτης του Παραρτήματος και στο
πλαίσιο της προσφοράς μετατρέπεται σε ποσό, προκειμένου η οικονομική προσφορά να έχει αριθμητικές τιμές και να
είναι ενιαία συγκρίσιμη.

2

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προϊόντων και των επιμέρους
ποσοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 σύμφωνα με του όρους της διακήρυξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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8                                                           
Η μετατροπή αυτής της έκπτωσης σε ευρώ, δηλαδή, ο υπολογισμός της  αντικειμενικής προσφοράς, θα παρέχει την
ομοειδή  σύγκριση  προσφορών με  διαφορετικά  ποσοστά  έκπτωσης  στα  επιμέρους  είδη  και  αγαθά (βλ.  Παράρτημα,
Οικονομικές Προσφορές). Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αφενός τη μεταβλητότητα
των  τιμών  των  προϊόντων  για  τα  οποία  η  νομοθεσία  προβλέπει  ποσοστά  έκπτωσης  και,  αφετέρου  ότι  η  νόμιμα
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών που υπόκεινται σε ποσοστό έκπτωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης
θα προκύπτει εκ νέου από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας
κατά την ημέρα παράδοσης των αγαθών. 

ΙΙ. Για όλα τα υπόλοιπα είδη της Υποκατηγορίας  Α.1: Τη χαμηλότερη τιμή.

2. Για την Υποκατηγορία Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194
I. Τη χαμηλότερη τιμή

Η  αξιολόγηση  γίνεται  με  βάση  το  συνολικό  προσφερόμενο  τίμημα  για  το  σύνολο  των  προς  προμήθεια  ειδών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 256.087,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,
(ΦΠΑ:  36.344,03 €,  ΣΥΝΟΛΟ:  292.431,03 €),  ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  διαθέσιμο  υπόλοιπο  της  Πρόσκλησης
Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016. όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4 Προϋπολογισμός ανά προϊόν 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝ CPV
MONAΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή
μονάδος

χωρις
ΦΠΑ

Κατηγορία
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

Άθροισμα από
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Άθροισμα
από   ΦΠΑ

Άθροισμα από
ΑΞΙΑ  ΣΕ € ΜΕ

ΦΠΑ

Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΝΩΠΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2015-2016- MIS:

5000194

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ
συσκ.-τυποπ. 

συσκευασία 400-
600γρ

15542300-
2

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

3,64  € 13%
21.750

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

79.170 € 10.292,10 € 89.462,10 €

ΦΑΚΕΣ 
συσκευασία 500

gr ± 10%

03212211-
2

Συσκευασία 
/ τεμάχιο 

0,93 € 13%
21.000

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

19.530,00 € 2.538,90 € 22.068,90 €

ΖΥΜΑΡΙΚΑ -
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6
συσκευασία 500

gr ± 10%

15851100-
9

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

0,57 € 13%
21.000

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

11.970,00 € 1.556,10 € 13.526,10 €

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
εξαιρετικά
παρθένο

συσκευασία 1 lt ±
5%

15411110-
6

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

5,05 € 13%
23.300

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

117.665,00 € 15.296,45 € 132.961,45 €

Σύνολο - Α_1: ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΩΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 228.335,00 € 29.683,55 € 258.018,55 €

Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2015-2016- MIS:
5000194

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
 συσκευασία
τουλάχιστον

400ml

39832000-
3

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

1,29 € 24%
5.500

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

7.095,00 € 1.702,80 € 8.797,80 €

ΥΓΡΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
συσκευασία του-
λάχιστον 1000ml

39830000-
9

Συσκευασία 
/ τεμάχιο 1,23 € 24%

5.500
Συσκευασία
/ τεμάχιο 

6.765,00 € 1.623,60 € 8.388,60 €

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
συσκευασία απο
250ml έως 400ml

33711610-
6

Συσκευασία 
/ τεμάχιο 2,28 € 24%

5.500
Συσκευασία
/ τεμάχιο 

12.540,00 € 3.009,60 € 15.549,60 €

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
συσκευασία

τουλάχιστον 60
τεμάχια

33711430-
0

Συσκευασία 
/ τεμάχιο

1,69 € 24%
800

Συσκευασία
/ τεμάχιο 

1.352,00 € 324,48 € 1.676,48 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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Σύνολο - Α_2: ΕΙΔΗ ΒΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS: 5000194 27.752,00 € 6.660,48 € 34.412,48 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 256.087,00 € 36.344,03 € 292.431,03 €

Επιπρόσθετα:

 οι προσφερόμενες τιμές (για τα προϊόντα με σταθερή τιμή) και η προσφερόμενη έκπτωση (για τα προϊόντα των
οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο τιμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας) είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

 η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων.

 ο κάθε «Προσφέρων» πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού προσφορά και για τα δύο Τμήματα.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πλήθος των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη
διανεμόμενη  ποσότητα,  μέχρι  εξαντλήσεως  των  αναφερομένων  στην  παρούσα  ποσοτήτων.  Στην  περίπτωση
διαμόρφωσης υπολοίπου από την τιμολόγηση των συμβατικών ποσοτήτων στα αγαθά που τιμολογούνται με βάση το
μεταβλητό ποσοστό έκπτωσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευθεί περισσότερες ποσότητες των
συγκεκριμένων ειδών, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.

Οι ανωτέρω προμήθειες θα υλοποιηθούν με προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο μέσω ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού3. Ο Ανάδοχος θα δώσει οικονομική προσφορά 

 για το σύνολο των παραπάνω προϊόντων,   σύμφωνα με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των προϊόντων  και  τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά περίπτωση ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό 
προμήθεια είδη.

Α.6. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Με σκοπό την  επί  τόπου διανομή των ειδών στους  ωφελούμενους και  τη  διευκόλυνση  του έργου της  Κοινωνικής
Σύμπραξης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση: 

 να οργανώσει τα προς διανομή είδη και αγαθά των ωφελούμενων, σύμφωνα με την παρακάτω ενδεικτική
σύνθεση:

3

Ο Διαγωνισμός θα αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού, των προϊόντων και των ποσοτήτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2015-2016- MIS:
5000194.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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Προϊόν Οργάνωση Παράδοσης

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ συσκ.-τυποπ. Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΦΑΚΕΣ Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΖΥΜΑΡΙΚΑ - ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικά παρθένο Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΣΑΜΠΟΥΑΝ Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Διακριτή συσκευασία εντός κυτίου/τελάρου/σακούλας

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη
διανεμόμενη ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη ποσοτήτων. 

Η παράδοση  και  διανομή των υπό προμήθεια  ειδών θα αρχίσει  αμέσως μετά την  υπογραφή της  σύμβασης  (και
ανάρτησή  της  στο  ΚΗΜΔΗΣ)  και  θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά  και  σταδιακά,  σύμφωνα  με  το  συνολικό
προγραμματισμό παραδόσεων.

Οι  παραδόσεις  των ζητούμενων  ειδών θα γίνονται  με  ευθύνη και  δαπάνη  του αναδόχου σε σημεία  (και  επί  του
εδάφους αυτών), εντός της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, τα οποία σημεία θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Στα διοικητικά όρια της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ θα οριστούν έως τρία (3) σημεία διανομής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διάθεση
των προϊόντων από το προσωπικό του αναδόχου στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μπορεί να γίνει σε κλειστό ή ανοιχτό
χώρο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ο κατωτέρω  αριθμός διανομών ανά Σημείο
Παράδοσης (μέσα στα διοικητικά όρια όπως ορίστηκαν ανωτέρω), ανά κατηγορία:

 κατ’ ελάχιστον 1 διανομή σε τρόφιμα 
 1 διανομή σε είδη ΒΥΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό των διανομών, τη σύνθεση των συνταγών και τη
διανεμόμενη ποσότητα, μέχρι εξαντλήσεως των αναφερομένων στην παρούσα μελέτη ποσοτήτων.

Οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, θα ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν παραγγελίας, η οποία θα δίνεται
στον Ανάδοχο μέσω φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα ικανοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εντός πέντε
(5) ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του.

Περαιτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση
των  ειδών  στον  προαναφερόμενο  τόπο  παράδοσης.  Απαιτείται  άδεια  ή  έγκριση  καταλληλότητας  από  την Δ/νση
Κτηνιατρικής  ή  άλλες  αρμόδιες  Υπηρεσίες,  για  τα μέσα μεταφοράς,  που αφορούν στη διακίνηση  προϊόντων  ζωικής
προέλευσης. Για τη διακίνηση των λοιπών προϊόντων η βεβαίωση καταλληλότητας παρέχεται από την Διεύθυνση Υγιεινής
ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ευθύνεται  δε  προσωπικώς μόνον ο  ανάδοχος  αποκλειόμενης ρητώς και  απολύτως  κάθε ευθύνης της  Αναθέτουσας
Αρχής  για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης
φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και
αποθετική ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των
ειδών  μεταφορικά  μέσα,  ο  έλεγχός  τους  καθ'  όλη  την  διάρκεια  της  προμήθειας  και  το  απαιτούμενο  εργατοτεχνικό
προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο παράδοσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
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ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφαλή  μεταφορά και αποθήκευση των ειδών, για
το χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των εν λόγω ειδών
για οποιονδήποτε λόγο, ο οικονομικός φορέας οφείλει να τα αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση.

Με σκοπό την υποστήριξη του έργου της Κοινωνικής Σύμπραξης, ο οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της προμήθειας
απαιτείται  να  υποστηρίξει  στην  επί  τόπου  διανομή  των  ειδών  στους  ωφελούμενους,  καθώς  και  στην  προσωρινή
αποθήκευση των ειδών της παρούσας μέχρι την επόμενη διανομή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής,
παρέχοντας  τις  απαιτούμενες  υπηρεσίες  μεταφοράς,  τηρώντας  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  κάθε  είδους  για  τη
μεταφορά, διανομή, αποθήκευση και συντήρησή τους, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  τη  διαδικασία  οργάνωσης  και  σύνθεσης  των  τελικών  πακέτων  παράδοσης  των  ειδών,  τη
διανομή  τους  στους  ωφελούμενους,  διαθέτοντας  την  απαιτούμενη  υποδομή  (κιβώτια  προσωρινής  αποθήκευσης,
οχήματα μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό, κ.λπ.) και τα ανωτέρω ακολουθώντας τις υποδείξεις Αναθέτουσας Αρχής. 

Για την απόδειξη της πρόθεσης του οικονομικού φορέα να ανταποκριθεί στα προαναφερθέντα, απαιτείται επί ποινή απο-
κλεισμού η προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, με ρητή αναφορά στη δέσμευση που αναλαμβάνει σύμφωνα με 
τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Α.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού Φορέα.

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας πρέπει με την προσφορά του να καταθέσει τα παρακάτω Πιστοποιητικά τα οποία θα
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης:

1.  Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  κατά το  πρότυπο ISO 9001:20008,  ή και  νεότερο
αυτού όπως κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο, με πεδίο κάλυψης τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του και μεταξύ άλλων και
το ΚΑΔ και τις αποθήκες που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου, για την αποθήκευση, τη συσκευασία ή/και την
ανασυσκευασία και τη διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών
προσωπικής και οικιακής υγιεινής, καθώς και πιστοποιητικό IFS ή ισοδύναμου προς αυτό.

2.Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 ή και νεότερο αυτού όπως
κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την αποθήκευση, τη συσκευασία ή/και την ανασυσκευασία και τη
διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών προσωπικής και οικιακής
υγιεινής.

3. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας κατά το πρότυπο OHSAS 18001
- ΕΛΟΤ 1801, ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο με πεδίο την αποθήκευση, τη συσκευασία ή/και
την ανασυσκευασία και τη διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών
προσωπικής και οικιακής υγιεινής.

4.  Ειδικά  σε  ό,τι  αφορά  στη  διαχείριση  της  ασφαλείας  των  τροφίμων,  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον
συσκευάζει (πρώτη συσκευασία) ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη και για όσα εξ αυτών ο ίδιος συσκευάζει, προσκομίζει
πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή
νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του, όπου εκτελεί την πρώτη συσκευασία, 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.

5. Σε κάθε περίπτωση ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή
ισοδύναμο ή νεότερο όπως εκάστοτε ισχύει, που να καλύπτει και τα κέντρο αποθήκευσης-διανομής, με πεδίο εφαρμογής
την ανασυσκευασία (δηλαδή αυτή που θα λάβει  χώρα προς πακετοποίηση των προς διανομή δεμάτων στο πλαίσιο
εκτέλεσης της σύμβασης), αποθήκευση, διακίνηση, διανομή με αντικείμενο τρόφιμα ξηρής αποθήκευσης, αποθήκευσης
σε ψύξη και προϊόντα παντοπωλείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Όταν οι οικονομικοί φορείς δεν θα κατασκευάσουν/παράγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μο-
νάδα, στην προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) του νόμιμου εκπρόσω-
που της επιχείρησης από την οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συ-
γκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Α.8. Ειδικοί Όροι

1.Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα:

i)  την  απαιτούμενη  υλικοτεχνική  υποδομή  (υλικά  προσωρινής  αποθήκευσης,  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  λογισμικό,
συσκευαστικό  εξοπλισμό  κ.α.)  για  την εκτέλεση  των  ανωτέρω καθώς και  όλα  τα  μέσα που συμβάλουν  στην ομαλή
υλοποίηση  του  έργου  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα  υλοποίηση  αυτού  συμπεριλαμβανομένων  και  των  χρονικών
παρατάσεων αυτού,

ii)  για  όλη  της  διάρκεια  της  σύμβασης  το  δικαίωμα  της  πρόσβασης  στην  αποθήκη  του  Κέντρου  Αποθήκευσης  και
Διανομής που θα διατεθεί εκ μέρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική και σύμφωνα με τους απαιτούμενους
κανόνες υγιεινής αποθήκευση των ειδών,

iii) για όλη της διάρκεια της σύμβασης και πριν από κάθε εκτέλεση διανομής το δικαίωμα της επιβεβαίωσης της ισχύς των
αδειών των οχημάτων,

iv) το κατάλληλο στελεχιακό – εργατοϋπαλληλικό δυναμικό για την συγκεκριμένη προμήθεια και ειδικότερα, το σύνολο
των υπαλλήλων που θα αναλάβουν τις  εργασίες  που αφορούν την όλη διαδικασία  θα πρέπει  να είναι  τουλάχιστον
δώδεκα (12) άτομα και όσον αφορά στον ανά περίπτωση τρόπο απασχόλησής τους και την ήδη απασχόλησή τους ή μη
από τον προσφέροντα,  ισχύουν  τα θεσπισθέντα  ανωτέρω κριτήρια  επιλογής και  οι  διέποντες  την  πλήρωση τέτοιων
κριτηρίων από τον προσφέροντα ή τρίτους οικονομικούς φορείς, διατάξεις της νομοθεσίας. Ο οικονομικός φορέας θα
δηλώνει δέκα μέρες πριν την διενέργεια κάθε διανομής τη λίστα με τα ονόματα των υπαλλήλων που θα διαθέσει καθώς
και το αντικείμενο/θέση εργασίας τους.

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν με την τεχνική προσφορά τους και επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα δηλώνεται ρητά ότι θα τηρήσουν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης τους παραπάνω όρους.

Για τη διαθεσιμότητα του αποθηκευτικού χώρου,  απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει, Υπεύθυνη Δήλωση
στην οποία  αναφέρονται  επ’ακριβώς στην κυριότητα,  διαθεσιμότητα  και  νομιμότητα του αποθηκευτικού χώρου και,
συγκεκριμένα:

ότι δεσμεύεται να διαθέσει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο χωρητικότητας τουλάχιστον 1000 κ.μ. καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης τους, και τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2022
την  ακριβή  θέση  της  αποθήκης,  την  κυριότητα  της  αποθήκης  από  τον  προσφέροντα,  την  ύπαρξη  άδειας
λειτουργίας  ως  προς   την  αποθήκευση  και  διανομή  ξηρού  και  ψυχρού  φορτίου,  προϊόντων  ΒΥΣ  και  την
ανασυσκευασία.,  καθώς  και  την  ύπαρξη  πιστοποιητικών  ISO  22000:2005  (ή  ισοδύναμου  αυτού)  και
πιστοποιητικού ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο αυτού). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, και επί
ποινή αποκλεισμού θα αποδεικνύουν τα δηλούμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση, και συγκεκριμένα::

i. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της αποθήκης(τοπογραφικό / κτηματολογικό
διάγραμμα ή διαδικτυακή αποτύπωση κ.α.).

ii. Κάτοψη της αποθήκης, απ’ το οποίο να προκύπτει το μέγεθος της αδειοδοτημένης αποθήκης. 
iii. Τη προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας της αποθήκης για αποθήκευση και  διανομή ξηρού και ψυχρού φορτίου,

προϊόντων ΒΥΣ και ανασυσκευασία.
iv. Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο αυτού, και πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού. 
v. Έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  κυριότητα  της  αποθήκης  (όπως  απόσπασμα  κτηματολογίου,

συμβολαιογραφικό έγγραφο).
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν έχει ιδιόκτητη αποθήκη, θα πρέπει να προσφύγει στην  στήριξη στην ικανότητα τρίτων,
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
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2. Όσον αφορά στον ανωτέρω όρο iv παραπάνω, πρέπει επιπλέον των απαιτουμένων, με την τεχνική προσφορά να
προσκομιστούν επιπρόσθετα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:

α)  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  του  προσωπικού  όπου  δηλώνεται  ότι  θα  απασχοληθεί  για  την  υλοποίηση  του  έργου,
επικυρωμένες  με  γνήσιο  υπογραφής,  περί  της  αποδοχής  τους  ως  μέλη  της  ομάδας  έργου  με  τις  περιγραφείσες
αρμοδιότητες, σε περίπτωση που η σύμβαση κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα,

β)  αποδεικτικά  απασχόλησης  του ελάχιστου απαιτούμενου κατά τον  χρόνο  υποβολής  προσφοράς,  απασχολούμενου
προσωπικά  και  συγκεκριμένα,  καταστάσεις  προσωπικού  υπηρεσίας  ΣΕΠΠΕ  ή  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών/έργου
αναλόγως τρόπου απασχόλησης,

γ) το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου, αναφέροντας διακριτά το προσωπικό ανά θέση εργασίας, καθώς και τις 
προβλεπόμενες αρμοδιότητές του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης σύμβασης.

Α.9. Προσκόμιση Δείγματος

Οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν δείγματα σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν.
4412/2016,  στη  διεύθυνση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  έως  μια  (1)  ημέρα  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  του
διαγωνισμού και ώρα 14:00, αφού αρχικά πρωτοκολληθεί το Δελτίο Αποστολής που τα συνοδεύει. Όλα τα δείγματα θα
είναι  τοποθετημένα  σε  ξεχωριστή  συσκευασία  με  τον  τίτλο  «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  Σε  κάθε δείγμα θα
υπάρχει αυτοκόλλητο ή καρτελάκι στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της προμήθειας, ο
αριθμός της διακήρυξης, ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, η Υποκατηγορία και το προσφερόμενο
είδος  όπως  αυτό  αναφέρεται  στην  παρούσα  Μελέτη  (στοιχεία  της  οποίας  παρουσιάζονται  στο  Παράρτημα  1  της
Διακήρυξης).

Τα δείγματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η αδυναμία εμπρόθεσμης και προ-
σήκουσας προσκόμισης δείγματος από τους υποψηφίους αναδόχους, συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς αυτών. 
Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο. 

Α.10. Ειδικές Διατάξεις

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων

1.  Τα  προϊόντα  πρέπει  να  έχουν  παραχθεί  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  περί  υγιεινής  τροφίμων  (Καν.  852/2004)  και
λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, να έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)
και να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeriamonocytogenes και Enterobactersakazakii όπως ορίζεται
στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα.

Η ποιότητα  και  τα  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα  στις  κείμενες
διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.).

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ημερομηνία «ανάλωσης έως» σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.

Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία.

Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες.

Τα προϊόντα δεν πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή
δράση μικροοργανισμών.

Τα  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  πρέπει  να  είναι  άψογα,  χωρίς  να  παρέχουν  ενδείξεις  για  ατελή
επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών, να μην έχουν υποστεί μεταβολή όπως επίσης και αλλοιώσεις που
μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή τους.

Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη).
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Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων

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

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

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί υπολειμματικότητας σε χρήση
φυτοφαρμάκων (Κανονισμός (ΕΕ) 609/2013).

Το  τρόφιμο  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  Ευρωπαϊκής  Νομοθεσίας  περί  καταλοίπων  κτηνιατρικών
φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (π.χ. βαρέα μέταλλα, υπολείμματα
φυτοπροστατευτικών  ουσιών,  κατάλοιπα  κτηνιατρικών  προϊόντων  και  αντιμικροβιακών  παραγόντων,  διοξίνες  και
παρόμοια με τις διοξίνες PCBs) (Καν. 1881/2006).

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

Γενικά χαρακτηριστικά λοιπών προϊόντων (πλην τροφίμων)

Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην ειδική προδιαγραφή, η ημερομηνία παραγωγής των λοιπών προϊόντων δεν θα
πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

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

Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Συσκευασία

Τα τρόφιμα θα διατίθενται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με
τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 καθώς και το Ν. 2939/2001, όπως ισχύουν.

Τα προϊόντα, ανά ΠΑΚΕΤΟ, θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε χάρτινο ανθεκτικό κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και
αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το «καλάθι» του ωφελούμενου.

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

Επισήμανση προϊόντων

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

Επί της (προ)συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

 Η ονομασία του προϊόντος
 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης (εάν πρόκειται για ελληνικό προϊόν), όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.

(ΕΕ) 1169/2011.
 Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ  του Κανονισμού (ΕΕ)

1169/2011.
 Το όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο

8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011).
 Τυχόν οδηγίες χρήσης, παρασκευής και ανασύστασης του προϊόντος.
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τυχόν τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη φράση «ανάλωση έως»

(Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’.
 Οι οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης.
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 Η καθαρή ποσότητα του προϊόντος εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια ή λίτρα ή ml ή τεμάχια, ανάλογα.
 Δήλωση σχετικά με την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Η ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω

των 4 μηνών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την αντίστοιχη προδιαγραφή.
 Πληροφορίες σχετικά με απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόμενη ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6

μηνών.
 Η  ενεργειακή  αξία  και  περιεκτικότητα  σε  πρωτεΐνες,  λιπίδια  και  υδατάνθρακες,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  της

Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008)
 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».

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

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

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασμάτων
αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων παρασκευής.

Επισήμανση τελάρων ή κυτίων διανομής (χαρτοκιβωτίων)ή σακουλών

Στην εξωτερική επιφάνεια των ανωτέρω θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω επισημάνσεις:

 Τα σήματα του Ταμείου ΤΕΒΑ /FEAD
 Τον κωδικό MIS της Πράξης
 Ο αριθμός της σύμβασης
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-ΤΕΒΑ». 

Διαδικασία συντήρησης

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

Διενεργούμενοι Έλεγχοι

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

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή προϊόντων.

 Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις απαιτήσεις επισήμανσης.

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 
προϊόντων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανω-
τέρω.

Α.11. Απαράβατοι Όροι

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την συμμετοχή του στη διαδικασία, θεωρείται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης μελέτης.
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Α.12. Θεσμικό πλαίσιο

Νομοθεσία που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ’  εξουσιοδότηση  αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν:

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

 Νόμος  4605/2019  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  (ΕΕ)  2016/943  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 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 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 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   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  των  υπουργικών  αποφάσεων,  οι  οποίες  εκδίδονται,  κατ’
εξουσιοδότηση   του  άρθρου  65  του  ν.  4172/2013  (Α  167)  για  τον  καθορισμό:  α)  των  μη  «συνεργάσιμων
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,

 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 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 ενώπιων της Α.Ε.Π.Π
 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.)», 
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 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 και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου 2014 για το
Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους,  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  L72,
12/03/2014,

 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,

 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του
κανονισμού  ΕΕ  223/2014  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L148, 20/05/2014,

 της ΥΑ 25576/3251/05.06.2015 «Σύσταση Αρχής Διαχείριση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων», (ΦΕΚ 1114/Β’/2015),

 της  υπ’  αριθμ.  Δ23/οικ.19162/1277  ΥΑ  «Καθορισμός  εισοδηματικών  και  περιουσιακών  κριτηρίων  των
ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» (ΦΕΚ 1066/Β’/2015),

 της  υπ’  αριθμ.  Δ23/οικ.17108/875  ΥΑ  «Καθορισμός  όρων  και  προϋποθέσεων  ένταξης  ωφελούμενων
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Από- ρους (TEBA/FEAD)» (ΦΕΚ 1474/Β’/2017),

 της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ./45101/3206 ΥΑ «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016,
στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  το  οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (ΦΕΚ 2205/Β’/13.10.2015),

Ειδική Νομοθεσία που διέπει τα προϊόντα και Σχετικές Υπηρεσίες

 Υπουργική  Απόφαση  Α2-718  «Κωδικοποίηση  Κανόνων  Διακίνησης  και  Εμπορίας  Προϊόντων  και  Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014, όπως ισχύει

 Νόμος  4254/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  Ελληνικής  οικονομίας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  του
Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 85Α, 07/04/2014, όπως ισχύει

 Νόμος 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
ΦΕΚ 173Α, 8/8/2013, όπως ισχύει

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

 Κανονισμός 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.
 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.
 Υπουργική Απόφαση Y1/ΓΠ 47815/2008 (ΦΕΚ 1478Β,, 28/07/2008) Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς

τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2006/141/ΕΚ  της  Επιτροπής,  "για  τα  παρασκευάσματα  για  βρέφη  και
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας".

 Υπουργική Απόφαση Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008) 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.

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

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 16ης Δεκεμβρίου
2008 , για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση
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και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ.
1907/2006

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

 Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και
τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/ΕΚ (L 401)

 Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα.
 Ο  Νόμος  3526/2007  –  ΦΕΚ  24/Α’/9.2.2007  «Παραγωγή  και  διάθεση  προϊόντων  αρτοποιίας  και  συναφείς

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Υποπαράγραφος ΣΤ.6, Νόμος 4254/2014)
 Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της χρήσης ορισμένων

εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
 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.
 Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 29ης Απριλίου 2004 «για την

υγιεινή των τροφίμων», L 226, 25/06/2004.
 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για

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

 Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα,
διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
[Οδηγία 2007/61/ΕΚ και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013].

 ΚΥΑ 487/2000 «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση με την προς την οδηγία 38/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
ΦΕΚ 1219Β, 04/10/2000

 Οδηγία 1999/45/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ
1214Β, 19/09/2002 & διορθωτικό ΦΕΚ 93Β, 30-01-2004 & 1483/Β/30-09-2004) Ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 30-07-
1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της 22-08-2001)
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

 Υπουργική  Απόφαση  918/1996  (ΦΕΚ  534Β,  30/06/1997),  κατάργηση  της  625/93απόφασης  του  Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και συμπλήρωση των άρθρων 3 και 4 των
αποφάσεων 1233/91 και 172/92 του Α.Χ.Σ.

 Απόφαση Α.Χ.Σ. 3/91, ΦΕΚ 290Β, 1992 «Συμπλήρωση του Άρθρου 87 του Κ.Τ. με παρ. 4».
 Νόμος 2939/2001 Συσκευασίες: Ανακύκλωση, Οργ. Διαχείρισης ΕΥΔΑΠ κλπ.
 Υπουργική Απόφαση 1100/1987 «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και

Ποτών με σύστημα κινητών φύλλων», ΦΕΚ 788Β, 31/12/1987, όπως ισχύει
 ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωματώθηκε στο ελληνικό

δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες
στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352Β, 18/03/2005)

Ειδική Νομοθεσία που διέπει το ΤΕΒΑ

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για
το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους,  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  L72,
12/03/2014.

 Εκτελεστική  Απόφαση  (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.
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 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  223/2014  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το  Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L148, 20/05/2014.

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “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»,

 KYA  604/24.04.2015  «Σύστημα  Διαχείρισης,  Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  ενεργειών  που
συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.).»,  ΦΕΚ  770Β,
30/04/2015.

 ΥΑ  Αναπληρωτής  Υπουργός  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015  «Προσδιορισμός  Κοινωνικών  Συμπράξεων  νια  την  υλοποίηση  των
παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”», ΦΕΚ 1064Β, 05/06/2015.

 ΥΑ  Αναπληρωτής  Υπουργός  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”», ΦΕΚ 1066Β, 05/06/2015.

 ΚΥΑ Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016,
στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  το  οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», ΦΕΚ 2205Β, 13/10/2015

 ΥΑ 25576/3251/05.06.2015 «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων», ΦΕΚ 1114Β, 11/06/2015

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Υποδομής για το FEAD, CCI 2014GR05FMOP001
15/12/2014,

 Διαχειριστική  Αρχή του Ε.Π.  Επισιτιστικής  ή/και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής ΤΕΒΑ «Οδηγός εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Υποδομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ» 10/2015,

 Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Πρόσκληση  «Για  την  υποβολή
Προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής’  που
Συγχρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.)  με  τίτλο
«Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής», 05/11/2015, ΔΕ23/οικ. 49681/3647

 Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΓΓ Πρόνοιας, ΓΔ Πρόνοιας, Δ/νση
Κοινωνικής  Αντίληψης  &  Αλληλεγγύης  «Πρόσκληση  Για  την  υποβολή  Προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
απόρους (ΤΕΒΑ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)
με  τίτλο  «Αποκεντρωμένες  προμήθειες  τροφίμων  και  βασικής  υλικής  συνδρομής,  διοικητικές  δαπάνες  και
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016», ΚΣ/2015-2016, Α/Α ΟΠΣ 1150, 05.11.2015,

 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016, στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (ΦΕΚ 2205/Β’/13.10.2015).

Α.13. Τεχνικές Προδιαγραφές Προϊόντων

Οι προδιαγραφές των προϊόντων που ακολουθούν, προέρχονται  από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος ΤΕΒΑ
(έκδοση V) έχουν δε ενσωματωθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές των Προϊόντων που τέθηκαν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής

4
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από τη Δ.Α. του ΕΙΕΑΔ στις 17-6-2020  και οι οποίες ετοιμάσθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της  Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους τυρί «ΦΕΤΑ

ΠΟΠ» για τις  ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

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.

Στη  συνέχεια  του  παρόντος  και  για  λόγους  συντομίας,  το  τυρί  «ΦΕΤΑ  ΠΟΠ»  θα  αναφέρεται  ως  «προϊόν».
Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Γενικά χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών που
αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσης προδιαγραφής, και να φέρει σήμανση
αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.
2.1.2. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν.852/2004 και Καν.
853/2004).
2.1.3. Το προϊόν και  η παρασκευή του θα πρέπει  να συμμορφώνονται  πλήρως με το Άρθρο 83 του ΚΤΠ, στο οποίο
περιγράφονται οι προδιαγραφές για τα τυροκομικά προϊόντα.
2.1.4. Το  προϊόν  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  τουλάχιστον  τρεις  (3)  μήνες  από  την
ημερομηνία παράδοσης.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν είναι ένα μαλακό λευκό τυρί, χωρίς επιδερμίδα που μπορεί να κόβεται σε φέτες, έχει συμπαγή μάζα με
λίγα ή χωρίς ανοίγματα και μπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη, ελαφρά όξινη γεύση και πλούσιο άρωμα, χαρακτηριστικά
του είδους.
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, πικρό,
ταγγό, ξινισμένο κ.λπ.).
2.2.4. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και
σχήματος και ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων.
2.2.5. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε
φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή δράση.
2.2.6. Το  προϊόν  δεν  πρέπει  να  περιέχει  ξένες  ύλες  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  σκώληκες,  νύμφες  ή  έντομα
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Η μέγιστη υγρασία και η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού του προϊόντος πρέπει να είναι
σύμφωνα με τα όρια που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου.
2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος
2.4.1. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
2.4.2. Το γάλα από το οποίο παράγεται το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας
περί  καταλοίπων κτηνιατρικών  φαρμάκων και  αντιμικροβιακών παραγόντων  (Καν.  37/2010),  καθώς και  επιμολυντών
(Καν. 1881/2006).
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2.4.3. Στο προϊόν δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών και συντηρητικών στο προϊόν.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3.1. Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικό περιέκτη τύπου «τάπερ» με άλμη ή σε πλαστική αεροστεγή
συσκευασία (προσυσκευασία).  Μέσα στην προσυσκευασία θα περιέχονται  από ένα έως τρία ισομεγέθη τεμάχια.  Το
καθαρό βάρος του προϊόντος που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 400-600 γραμμάρια.
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί 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, παραμορφώσεις και οπές) και να μην παρουσιάζει
διαρροές.
3.4. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία),
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να
παρέχονται στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής
νομοθεσίας (ΚΤΠ και ΥΑ 282303/2004 ΦΕΚ 43/16.1.2004).
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί  της  συσκευασίας  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  στην  Ελληνική  γλώσσα,  κατ’  ελάχιστον,  οι  ακόλουθες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 Η καταχωρισμένη ένδειξη: «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» - Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή επιχείρησης τροφίμου.
 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια.
 Στοιχεία ελέγχου (Τα γράμματα ΦΕ - Ο αύξοντος αριθμός του μέσου συσκευασίας - Η ημερομηνία παραγωγής).
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)
 Σήμανση  Πιστοποίησης  του  οργανισμού  ΕΛΓΟ  –  ΔΗΜΗΤΡΑ  και  ο  αριθμός  Πιστοποιητικού  ΠΟΓ/....-.....  του

προϊόντος κάτω ακριβώς από το σήμα.
 Οδηγίες συντήρησης.
 Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία).
 Μέγιστη υγρασία.
 Διατροφική δήλωση.
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην  εξωτερική  επιφάνεια  της  δευτερογενούς  συσκευασίας  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα  παρακάτω

τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΠΟΠ».
 Αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις
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Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με

όργανα θερμομέτρησης,  και  η  καταγραφή  της  θερμοκρασίας  είτε  θα  γίνεται  αυτόματα,  είτε  σε  χειρόγραφα αρχεία
διαθέσιμα στον έλεγχο.

Η  διανομή  πρέπει  να  γίνεται  με  κατάλληλα  μέσα  μεταφοράς  υπό  ψύξη  σε  ενδεδειγμένες  συνθήκες
θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται
από τις αρμόδιες  Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας και  Κτηνιατρικής  των κατά τόπους Περιφερειακών  Ενοτήτων.  Η
άδεια αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1. Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές

Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχουν και
τις συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να  διενεργήσουν  ελέγχους  στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί  τον  διαγωνισμό.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  παρεκκλίσεις  από  τα  προβλεπόμενα,  μπορούν  να
εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων 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  παραδοθείσας  ποσότητας
ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και
τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα.

Κατά  την  παραλαβή  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  πιστοποιητικό  ανάλυσης  –  εργαστηριακού
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.2. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής θα προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων 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
εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

Επιπλέον,  η  Υπηρεσία  που διενεργεί  τον  διαγωνισμό  διατηρεί  ανά  πάσα στιγμή το  δικαίωμα να προβεί  σε
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων
πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν
διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Καν. 852/2004 και Καν. 853/2004.
7.2. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου της
παρτίδας  του  προς  παράδοση  τροφίμου,  όπου  θα  πιστοποιείται  η  συμφωνία  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και
συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3., 2.4.1. και 2.4.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται
σύμφωνα  με  το  οριζόμενα  στο  άρθρο  214,  παράγραφος  13  και  14  του  Ν.  4412/2016.  Σε  αντίθετη  περίπτωση
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΑΚΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «φακή» για τις
ανάγκες του φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Η φακή χαρακτηρίζεται ως «Διατηρημένο με ξήρανση τρόφιμο φυτικής προέλευσης», όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

Η τυποποίηση της φακής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 37227/87.
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες

διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η  ποιότητα,  η  υγιεινή και  τα χαρακτηριστικά της  φακής πρέπει  να είναι  σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
2.1.2. Η φακή πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, σύμφωνα
με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3. Η φακή πρέπει να είναι καθαρισμένη με κοσκίνισμα ή με χειροδιαλογή.
2.1.4. Η φακή πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Η φακή πρέπει να έχει κόκκους ακέραιους, ώριμους, καφέ χρώματος, στιλπνούς και μη συρρικνωμένους, χωρίς
οπές από έντομα.
2.2.2. Οι κόκκοι της φακής δεν πρέπει να είναι ξεροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου
να μην είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο).
2.2.3. Οι κόκκοι της φακής δεν πρέπει να περιέχουν κόκκους άλλων κατηγοριών και πρέπει να έχουν
ομοιόμορφο σχήμα.
2.2.4. Η  φακή  πρέπει  να  είναι  πρακτικά  απαλλαγμένη  από  κάθε  ξένη  πρόσμιξη,  που  οφείλεται  στην  επεξεργασία
παραλαβής  αυτών,  ή  καρπών  διαφόρων  συμφυωμένων  φυτών,  χωμάτων,  ξυλαρίων,  ζιζανίων,  εντόμων,  κόκκων
δημητριακών κ.λπ., απαλλαγμένη τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην κατανάλωση σαν «καθαρισμένη».
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες της φακής πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όρια που θέτει η
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου.
2.4. Χαρακτηριστικά Ασφάλειας Προϊόντος
2.4.1. Η φακή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από παθογόνους μικροοργανισμούς.
2.4.2. Η φακή πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί επιμολυντών (Καν.1881/2006)
και περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν.396/2005).
2.4.3. Η φακή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επικίνδυνες ασθένειες, χωρίς να εμφανίζει καμία
αλλοίωση ή αυξημένη θερμοκρασία.
2.4.4. Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας στη φακή.
2.4.5. Η φακή δεν επιτρέπεται να περιέχει κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάρεα σε ποσοστό
ανώτερο του 5%.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3.1. Η  φακή  πρέπει  να  διατίθεται  σε  ανακυκλώσιμους,  κλειστούς  και  σφραγισμένους  περιέκτες  (προσυσκευασία),
καθαρού βάρους περιεχομένου 0,5 κιλού ± 10%.
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3.2. Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις  της  ενωσιακής  (Καν.  1935/2004)  και  εθνικής  νομοθεσίας  (ΚΤΠ).  Επίσης,  να  πληρούν  τους  όρους  υγιεινής
σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.3. Η προσυσκευασία πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, σχισμένη ή με
τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές.
3.4. Οι προσυσκευασίες πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλης αντοχής και
βάρους για παλετοποίηση.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί  του  περιέκτη  πρέπει  να  αναγράφονται  στην  Ελληνική  γλώσσα,  κατ’  ελάχιστον,  οι  ακόλουθες  έντυπες
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 Η ονομασία του οσπρίου και η κατηγορία του.
 «Ελληνικής παραγωγής» προκειμένου για ελληνικές φακές ή «εισαγωγής - συσκευασμένες στην Ελλάδα».
 Στην περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα να αναγράφεται ο εισαγωγέας στην Ε.Ε.
 Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να αναγράφεται ο μήνας και το έτος.
 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και  η διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπευθύνου

επιχείρησης τροφίμων.
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω

τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος.
 Ο αριθμός της σύμβασης
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

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

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές

Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχουν και
τις συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
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δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να  διενεργήσουν  ελέγχους  στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί  τον  διαγωνισμό.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  παρεκκλίσεις  από  τα  προβλεπόμενα,  μπορούν  να
εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων 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  παραδοθείσας  ποσότητας
ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 2.1.4, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις
συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.

Κατά  την  παραλαβή  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  Πιστοποιητικό  ανάλυσης  –  εργαστηριακού
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.2. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής θα προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων 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
εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

Επιπλέον,  η  Υπηρεσία  που διενεργεί  τον  διαγωνισμό  διατηρεί  ανά  πάσα στιγμή το  δικαίωμα να προβεί  σε
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) 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 στον Καν. 852/2004.
7.2. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου της
παρτίδας  του  προς  παράδοση  τροφίμου,  όπου  θα  πιστοποιείται  η  συμφωνία  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και
συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3., 2.4.1. και 2.4.2.Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται
σύμφωνα  με  το  οριζόμενα  στο  άρθρο  214,  παράγραφος  13  και  14  του  Ν.  4412/2016.  Σε  αντίθετη  περίπτωση
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΝΟ 6)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «ζυμαρικά» για
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους.

«Ζυμαρικά»  χαρακτηρίζονται  προϊόντα  που  παρασκευάζονται  από  σιμιγδάλι  ή  άλευρo  ολικής  άλεσης
μακαρoνoπoιϊας από σκληρό σίτο και νερό, χωρίς ζύμη, και ξηραίνονται σε ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή
στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. (Άρθρο 115, ΚΤΠ).

Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
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2.1.1. Τα ζυμαρικά πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).
2.1.3. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6».
2.1.4. Τα  ζυμαρικά  θα  πρέπει  να  έχουν  ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιμότητας  12  μηνών  τουλάχιστον  από  την
ημερομηνία παραλαβής τους.
2.2. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Οι  μακροσκοπικοί  και  οργανοληπτικοί  χαρακτήρες  των  βρασμένων  με  νερό  ή  όχι  ζυμαρικών  πρέπει  να  είναι
άμεμπτοι και χαρακτηριστικοί του είδους και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή
ατελούς επεξεργασίας αυτών.
2.2.2. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, καθαρά και απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις
2.2.3. Το σχήμα των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικό της κατηγορίας τους (Σπαγγέτι Νο 6).
2.2.4. Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα ή
επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες.
2.2.5. Τα ζυμαρικά δεν πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή έχουν σκώληκες ή ακάρεα.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όρια που θέτει η ενωσιακή και
εθνική (ΚΤΠ αρθ.115) νομοθεσία για το είδος.
2.4. Χαρακτηριστικά Ασφάλειας Προϊόντος
2.4.1. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς.
2.4.2. Το  προϊόν  θα πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  ενωσιακής  νομοθεσίας  περί  επιμολυντών  (Καν.
1881/2006) και καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν.396/2005).
2.4.3. Δεν επιτρέπεται o τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών και η χρήση προσθέτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων.
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3.1. Τα ζυμαρικά  θα πρέπει  να διατίθεται  σε  διαφανείς,  ανακυκλώσιμους  πλαστικούς και  σφραγισμένους περιέκτες
(προσυσκευασία), καθαρού βάρους 500 gr ±10%.
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί 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 και
γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους
και αντοχής για παλετοποίηση.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).
4.1. 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:

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
 Ο κατάλογος των συστατικών,  στον οποίο τα αλλεργιογόνα θα αναγράφονται  με σαφή και διακριτό από τα

υπόλοιπα συστατικά τρόπο.
 Πληροφορίες για την πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία αλλεργιογόνων στο προϊόν.
 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
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 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.
 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων.
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
 Η Διατροφική Δήλωση.
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA», καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω

τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA», καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
 δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε σημείο που να

μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι συσκευασίες με τα ζυμαρικά θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον.
Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές

Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους  απαραίτητους
ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής
και  ασφάλειας  και  των  λοιπών  απαιτήσεων  της  νομοθεσίας  περί  τροφίμων.  Επιπλέον,  ελέγχουν  και  τις  συνθήκες
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να
συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να  διενεργήσουν  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις
παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί  τον  διαγωνισμό.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  παρεκκλίσεις  από  τα  προβλεπόμενα,  μπορούν  να
εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων 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  παραδοθείσας  ποσότητας,
ελέγχει  την  τήρηση  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.1.4,  τα  μακροσκοπικά  –  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  των
παραγράφων  2.2  και  τις  απαιτήσεις  συσκευασίας  και  επισήμανσης,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3,  4.1.  και  4.2.
αντίστοιχα.

Κατά  την  παραλαβή  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  Πιστοποιητικό  ανάλυσης  –  εργαστηριακού
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.2. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής θα προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων 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
εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
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Επιπλέον,  η  Υπηρεσία  που διενεργεί  τον  διαγωνισμό  διατηρεί  ανά  πάσα στιγμή το  δικαίωμα να προβεί  σε

εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία
υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και
δαπάνες.
γ) η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων
πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν
διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 852/2004.
7.2. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου της
παρτίδας  του  προς  παράδοση  τροφίμου,  όπου  θα  πιστοποιείται  η  συμφωνία  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και
συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3, 2.4.1 και2.4.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται
σύμφωνα  με  το  οριζόμενα  στο  άρθρο  214,  παράγραφος  13  και  14  του  Ν.  4412/2016.  Σε  αντίθετη  περίπτωση
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Με  τον  όρο  Εξαιρετικό  Παρθένο  Ελαιόλαδο,  εννοείται,  το  ελαιόλαδο  ανωτέρας  κατηγορίας  που  παράγεται
απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 και τον
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91.

Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο θα αναφέρεται ως
«προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 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 προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3. Το  προϊόν  θα  πρέπει  να έχει  χρόνο ελάχιστης  διατηρησιμότητας  12 μηνών τουλάχιστον από  την ημερομηνία
παραλαβής του.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου.
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι αμιγές, καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ύλες.
2.2.4. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άμεμπτοι και χαρακτηριστικοί του είδους και να μην
παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς
επεξεργασίας αυτών καθώς και τάγγισης.
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2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για
την κατηγορία του στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος

Το προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών
(Καν. 1881/2006 και Καν. 2568/91-Παράρτημα ΧΙ) και καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν.396/2005).
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3.1. Το προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους κλειστούς και σφραγισμένους
περιέκτες (προσυσκευασία) καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου ± 5%.
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί 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 εφοδιασμένη με
σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
3.4. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία),
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ).
4.1. 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:

 Η ονομασία του προϊόντος (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο).
 Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου.
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.
 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
 Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx), εφόσον είναι ελληνικής προέλευσης.
 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του προϊόντος.
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA», καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον

στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο).
 Ο αριθμός των προσυσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο.
 Ο αριθμός της σύμβασης
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA», καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι συσκευασίες με τα προϊόντα θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό, σκιερό και ξηρό περιβάλλον.
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Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

6.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές

Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχουν και
τις συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το
δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να  διενεργήσουν  ελέγχους  στις
εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί  τον  διαγωνισμό.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  παρεκκλίσεις  από  τα  προβλεπόμενα,  μπορούν  να
εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων 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  παραδοθείσας  ποσότητας,
ελέγχει  την  τήρηση  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.1.3,  τα  μακροσκοπικά  -  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  των
παραγράφων 2.2.1-2.2.3 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης των παραγράφων 3, 4.1 και 4.2 αντίστοιχα.

Κατά  την  παραλαβή  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  Πιστοποιητικό  ανάλυσης  –  εργαστηριακού
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.2. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής θα προβεί
σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων 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
εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

Επιπλέον,  η  Υπηρεσία  που διενεργεί  τον  διαγωνισμό  διατηρεί  ανά  πάσα στιγμή το  δικαίωμα να προβεί  σε
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

7.1. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία
μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.
γ) η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων
πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν
διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 852/2004.
δ) ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και  ότι  τα τυποποιητήρια διαθέτουν αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης.
7.2. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου της
παρτίδας  του  προς  παράδοση  τροφίμου,  όπου  θα  πιστοποιείται  η  συμφωνία  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και
συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.2.4, 2.3. και 2.4. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται
σύμφωνα  με  το  οριζόμενα  στο  άρθρο  214,  παράγραφος  13  και  14  του  Ν.  4412/2016.  Σε  αντίθετη  περίπτωση
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.
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1. Εισαγωγή
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Υγρό απορρυπαντικό
πιάτων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Καν. 648/2004.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το υγρό απορρυπαντικό πιάτων θα αναφέρεται ως «προϊόν».
Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και  να συσκευάζεται  σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις  σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 648/2004.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να διαλύεται εύκολα στο νερό, να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού και να ξεπλένεται εύκολα.
2.1.6. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι τοξικό για τον άνθρωπο, ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα ή επιβλαβές για
το περιβάλλον.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να είναι συμπυκνωμένο.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή και όχι οσμή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη
δυσάρεστη οσμή).
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα συστατικά που περιέχει το προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία (ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι, άρωμα κ.α.)
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ουδέτερο pH (±0,5).

3. Συσκευασία

3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα
κλείνει ερμητικά.
3.2. Το προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 400ml.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να έχουν
σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις
Στην  επισήμανση  του  προϊόντος  θα  περιέχονται  οι  υποχρεωτικές  πληροφορίες  που  απαιτείται  να  παρέχονται  στον
καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 648/2004) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί  της  προσυσκευασίας  θα  πρέπει  κατ’  ελάχιστον  να  αναγράφονται  στην  ελληνική  γλώσσα  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 τηλεφώνου του

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

αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
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 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 προφύλαξης).
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω

τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται

επί της προσυσκευασίας και  με αυτοκόλλητη ετικέτα,  ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει  τις
υπόλοιπες ενδείξεις.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων

Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές
Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να
διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη
ακέραια  μονάδα  και  όχι  λιγότερα  από  δύο)  της  παραδοθείσας  ποσότητας  τα  μακροσκοπικά  –  οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3,
4.1. και 4.2. αντίστοιχα.

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους  των  παραδοθέντων  προϊόντων  μετά  από  νέα  δειγματοληψία,  συμπεριλαμβανομένου  του  ελέγχου  της
παραγράφου 6.(δ).  Το  είδος των  εργαστηριακών ελέγχων  και  η  ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται  μετά από
επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων,
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και
δαπάνες.
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γ) διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον
Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) και τον Καν. 2015/830, και θα το
προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών
ή/ και στο στάδιο της παραλαβής
δ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Υπηρεσία  μετά  την  υπογραφή της  Σύμβασης  διατηρεί  το  δικαίωμα,  όπου  και  όταν  κριθεί  αναγκαίο,  να  ζητήσει  να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
ε) η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Καν. 1272/2008.
στ) έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερομένων προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ),
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Καν. 1272/2008).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή
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.

Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του
Καν. 648/2004.

Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης θα αναφέρεται ως
«προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 648/2004.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες.
2.1.6. Το προϊόν δεν πρέπει να χρειάζεται ξέβγαλμα.
2.1.7. Το προϊόν πρέπει να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη.
2.1.8. Η δοσολογία για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση) να μην υπερβαίνει τα 10ml/lt νερού. 
2.1.9. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι τοξικό για τον άνθρωπο, ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα ή επιβλαβές για
το περιβάλλον.
2.1.10. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την
ημερομηνία παράδοσης.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν θα είναι σε υγρή μορφή.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή και όχι οσμή ξένη προς το είδος (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή
άλλη δυσάρεστη οσμή).
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα συστατικά που περιέχει το προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία (ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι, άρωμα κ.α.).
2.3.2. Το προϊόν δεν πρέπει να είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).
3. Συσκευασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα
κλείνει ερμητικά.
3.2. Το προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 1000ml.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να έχουν
σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις

Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 648/2004) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί  της  προσυσκευασίας  θα  πρέπει,  κατ’  ελάχιστον,  να  αναγράφονται  στην ελληνική  γλώσσα 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 τηλεφώνου του

υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 Η  διεύθυνση,  η  ηλεκτρονική  διεύθυνση,  εφόσον  υπάρχει  και  ο  αριθμός  τηλεφώνου  από  όπου  μπορεί  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 προφύλαξης).
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
 Η ημερομηνία παραγωγής.
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω
τουλάχιστον στοιχεία:

 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων

Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές
Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να
διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

του ΤΕΒΑ

             

ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους
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Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη

ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της παραγράφου 2.1.10, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3,
4.1. και 4.2. αντίστοιχα.

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους  των  παραδοθέντων  προϊόντων  μετά  από  νέα  δειγματοληψία,  συμπεριλαμβανομένων  των  ελέγχων  της
παραγράφου 6.(δ).  Το  είδος των εργαστηριακών ελέγχων και  η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται,  μετά από
επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και
τα  δείγματα  που  λαμβάνονται  βαρύνουν  τον  προμηθευτή,  ο  οποίος  υποχρεούται  σε  άμεση  αντικατάσταση  των
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και
δαπάνες.
γ) διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον
Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) και τον Καν. 2015/830, και θα το
προσκομίσει στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών
ή/ και στο στάδιο της παραλαβής
δ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Υπηρεσία  μετά  την  υπογραφή της  Σύμβασης  διατηρεί  το  δικαίωμα,  όπου  και  όταν  κριθεί  αναγκαίο,  να  ζητήσει  να
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
ε) η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Καν. 1272/2008.
στ) έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης των προσφερομένων προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ),
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Καν. 1272/2008).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1. Εισαγωγή

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «σαμπουάν» για τις
ανάγκες  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων.
Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Καν.1223/2009.
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το σαμπουάν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του σαμπουάν στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του σαμπουάν πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το σαμπουάν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν.1223/2009.
2.1.5. Το σαμπουάν πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και όχι ειδικό για παιδιά.
2.1.6. Το σαμπουάν πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε κανονικά μαλλιά.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
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2.2.1. Το σαμπουάν πρέπει να έχει υγρή παχύρευστη υφή και να ρέει ελεύθερα.
2.2.2. Το σαμπουάν πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Το σαμπουάν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο σαμπουάν αναφέρονται στον Kαν. 1223/2009.
3. Συσκευασία
3.1. Το σαμπουάν θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι  (προσυσκευασία),  που κλείνει με πλαστικό
καπάκι.
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει από 250 ml έως και 400 ml προϊόντος.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να έχουν
σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής
για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις

Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν.1223/2009) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί της προσυσκευασίας 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 κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.
 Τις ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση.
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του καλλυντικού

προϊόντος.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
Σε  περίπτωση που επί  της  συσκευασίας  υπάρχουν επισημάνσεις  σχετικά  με  κλινικούς,  δερματολογικούς  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.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω
τουλάχιστον στοιχεία:

 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων

Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές
Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
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απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να
διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση των παραγράφων 2.1.5. και 2.1.6.,
τα  μακροσκοπικά  –  οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  της  παραγράφου  2.2  και  τις  απαιτήσεις  συσκευασίας  και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους  των  παραδοθέντων  προϊόντων  μετά  από  νέα  δειγματοληψία,  συμπεριλαμβανομένου  του  ελέγχου  της
παραγράφου 6.(γ).  Το  είδος  των  εργαστηριακών ελέγχων  και  η  ποσότητα του δείγματος  θα καθορίζονται  μετά  από
επικοινωνία  με  το  αρμόδιο  εργαστήριο  του  Εθνικού  Οργανισμού  Φαρμάκων  (ΕΟΦ).  Το  κόστος  των  εργαστηριακών
ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και
δαπάνες.
γ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration,  Evaluation
and Authorization of Chemicals)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το
δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν
εργαστηριακές δοκιμές.
δ) το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθμό
καταχώρησης του.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
1. Εισαγωγή

Η  προδιαγραφή  αυτή  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  απαιτήσεων  για  την  προμήθεια  του  είδους
«μωρομάντηλα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Τα μωρομάντηλα χαρακτηρίζονται ως καλλυντικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Καν.1223/2009.

Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Τα μωρομάντηλα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή των μωρομάντηλων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην
ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή των μωρομάντηλων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Τα μωρομάντηλα πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Καν.1223/2009.
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2.1.5. Η ημερομηνία λήξης των μωρομάντηλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
τους.
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Τα μωρομάντηλα πρέπει να είναι υγρά, απαλά και να έχουν ευχάριστο άρωμα.
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα μωρομάντηλα πρέπει να έχουν ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2. Τα μωρομάντηλα πρέπει να είναι υποαλλεργικά.
2.3.3. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στα μωρομάντηλα αναφέρονται στον Kαν. 1223/2009.
3. Συσκευασία
3.1. Τα  μωρομάντηλα  θα  είναι  συσκευασμένα  σε  ανακυκλώσιμους  πλαστικούς  και  αδιαφανείς  περιέκτες
(προσυσκευασία), με αυτοκόλλητο ή πλαστικό καπάκι.
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 60 τεμάχια (μωρομάντηλα).
3.3. Οι  προσυσκευασίες  θα  είναι  καινούριες,  κλειστές  και  σφραγισμένες.  Δε  θα  πρέπει  να  έχουν  σχισίματα  και  να
παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
3.4. Οι  προσυσκευασίες  των  προϊόντων  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  (δευτερογενής  συσκευασία)  κατάλληλου
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
4. Επισημάνσεις

Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν.1223/2009) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί της προσυσκευασίας 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.
 Ο αριθμός τεμαχίων στην συσκευασία.
 Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
 Οι ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση.
 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-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
Σε  περίπτωση που επί  της  συσκευασίας  υπάρχουν επισημάνσεις  σχετικά  με  κλινικούς,  δερματολογικούς  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.
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση στην ελληνική
γλώσσα με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ-TEBA» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται

επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι
5.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων
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Η Υπηρεσία  που διενεργεί  το  διαγωνισμό  συνεργάζεται  με  τις  κατά τόπους  Περιφέρειες  και  Περιφερειακές

Ενότητες  προκειμένου  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  να  διενεργήσουν  τους
απαραίτητους  ελέγχους  στις  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου,  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  και  την  τήρηση  των  γενικών
απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  συνεργαστεί  με  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  Ελέγχου  προκειμένου  αυτές  να
διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου.
5.2. Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη
ακέραια  μονάδα  και  όχι  λιγότερα  από  δύο)  της  παραδοθείσας  ποσότητας  την  τήρηση  της  παραγράφου  2.1.5,  τα
μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.

Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς
ελέγχους  των  παραδοθέντων  προϊόντων  μετά  από  νέα  δειγματοληψία,  συμπεριλαμβανομένου  του  ελέγχου  της
παραγράφου 6.(γ).  Το  είδος  των  εργαστηριακών ελέγχων  και  η  ποσότητα του δείγματος  θα καθορίζονται  μετά  από
επικοινωνία  με  το  αρμόδιο  εργαστήριο  του  Εθνικού  Οργανισμού  Φαρμάκων  (ΕΟΦ).  Το  κόστος  των  εργαστηριακών
ελέγχων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα
6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη δήλωση
όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή.
β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και
δαπάνες.
γ) το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration,  Evaluation
and Authorization of Chemicals)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το
δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν
εργαστηριακές δοκιμές.
δ) το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθμό κατα-
χώρησης του.

Καρδίτσα,12.05.2021
Ο Συντάξας

Βάιος Τίγκας
ΠΕ Διοικητικών

12.05.2021
Θεωρήθηκε
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