
Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 1 

 

                                          
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  12ης  /23-05-2016  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

 
Αριθμός Απόφασης: 

 
 

104/2016 
 
  

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση όρων δημοπράτησης 
του ηλεκτρονικού δημόσιου  ανο-
ικτού διεθνούς μειοδοτικού δια-
γωνισμού για  την ανάδειξη προ-
μηθευτών – χορηγητών για τη «Π-
ρομήθεια Τροφίμων & Ειδών Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής» - 2016 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
απόρους (ΤΕΒΑ) 

 

 

         Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23η  Μαΐου  2016, ημέρα   Δευτέρα 
και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από 
την αριθμ. πρωτ.18792/18-05-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε 
καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Βασιλειάδης Αναστάσιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.      Παπαδόπουλος Γεώργιος 
6.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

     Το τακτικό μέλος κ. Σολάκης Άγγελος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 
 

ΑΔΑ: 7ΒΣ5Ω9Μ-ΓΟΩ



Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 2 

 

 
 
     Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα , «Έγκριση  όρων δημοπράτησης του 
ηλεκτρονικού δημόσιου  ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη 
προμηθευτών – χορηγητών για τη «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» - 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πέμπτο έκτακτο  
για λήψη απόφασης.  

 

      Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα μέλη  της επιτροπής το υπ’  αριθμ. 
19439 / 23-05-2016  έγγραφο της Δι/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου 
Δράμας σχετικά με το θέμα περί «Έγκριση  όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού 
δημόσιου  ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προμηθευτών 
– χορηγητών για τη «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» - 
2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
απόρους (ΤΕΒΑ) » και καλεί τα μέλη  να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει  ότι, το ανωτέρω έγγραφο  της  υπηρεσίας, 
έχει όπως παρακάτω: 
 

      «  Σας στέλνουμε σχέδιο όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής», συνολικού προϋπολογισμού 1.099.263,16 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για το 

οικονομικό έτος 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα και 

κοτόπουλα (νωπά), με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη η 

ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της 

μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας.       
 

Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για:  

1) την έγκριση των όρων δημοπράτησης του ανωτέρω δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με επικεφαλής τον Δήμο 
Δράμας),  για το οικονομικό έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.099.263,16 €  χωρίς  
Φ.Π.Α.   
 

2) την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 15.6699.04 με τίτλο  «Προμήθεια Τροφίμων & 

Λοιπών Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)» για το οικονομικό έτος 2016.  
 

3) την μείωσης του ύψους του ποσοστού  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  από 2%  

επί της  προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας  (μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) σε ποσοστό χαμηλότερο και από 5% για εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  σε ποσοστό χαμηλότερο  

αντίστοιχα  σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014. 
 

4) τον ορισμό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ η οποία ορίστηκε με την 

υπ΄ αριθμ. 452/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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Παρακαλούμε,  για την συζήτηση του θέματος έκτακτα λόγω του επείγοντος της προμήθειας 

καθώς και των αλλαγών που θα προκύψουν με την εφαρμογή του Ν.4281/2014 από 1ης Ιουνίου 

2016 για τις προμήθειες.     
 

CPV 

ΟΜΑΔΑ Α1  --  ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
15884000-8 (Κρέμα δημητριακών για βρέφη) 

15612220-9 (Κρέμα ρυζάλευρο για βρέφη) 

15511700-0 (Γάλα σκόνη για βρέφη) 

ΟΜΑΔΑ Α2  --  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

15112130-6 (Πουλερικά) 

ΟΜΑΔΑ Α3  --  ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

15411110-6 (Ελαιόλαδο)  

ΟΜΑΔΑ Α4  --  ΚΡΕΑΣ 

15111200-1 (Μοσχαρίσιο κρέας) 

15113000-3 (Χοιρινό κρέας) 

ΟΜΑΔΑ Α5α  --  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

03221210-1 (Φασόλια)  
03212211-2 (Φακές) 
15831200-4 (Ζάχαρη) 
15851100-9 (Μη μαγειρευμένα ζυμαρικά)  

15331427-6 (Τοματοπελτές)  

15511600-9 (Συμπυκνωμένο γάλα εβαπορέ) 

ΟΜΑΔΑ Α5β  --  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --  ΤΥΡΙ 

ΦΕΤΑ 

15542300-2 (Τυρί φέτα) 
ΟΜΑΔΑ Α6  --  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

03222321-9 (Μήλα) 

03222220-1 (Πορτοκάλια) 

03221410-3 (Λάχανο) 

ΟΜΑΔΑ Β  --  ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
33771200-7 (Βρεφικές πάνες)    
33711430-0 (Μωρομάντηλα)   

39831200-8 (Σκόνη για πλύσιμο ρούχων)   

39830000-9 (Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης)  

39832000-3 (Υγρό πιάτων)   

33711720-0 (Οδοντόκρεμα)   

33711610-6 (Σαμπουάν)   

33711710-7 (Οδοντόβουρτσα)   

33711900-6 (Σαπούνι σε σαπουνοθήκη)   

33771100-6 (Σερβιέτες)   

33761000-2 (Χαρτί υγείας)  
                                                                                                                                                                                                      >> 

    Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πρότεινε τη μείωση του 

ποσοστού της εγγύησης συμμετοχής, από 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια εκτός Φ.Π.Α., σε 1%, και της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης από 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σε 3% 

διότι, με αυτό τον τρόπο θα συμμετέχουν περισσότεροι προμηθευτές, αποκλείοντας το 

ενδεχόμενο, να μείνει ο Δήμος χωρίς  την Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής 

Υλικής Συνδρομής. Επίσης, δεν βλάπτεται ο Δήμος γιατί, πρόκειται για σύννομη 

πράξη –Ν. 4281/08-08-2014, στα πλαίσια της μειωτικής τάσης που υπάρχει για τα 

ανωτέρω ποσοστά.                                                                                                                           

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και μετά από συζήτηση και 
 ανταλλαγή απόψεων. 
        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, του  Ν. 4281/08-08-2014, του άρθρου 26- παρ. 1ο και παρ. 2ο του ΕΚΠΟΤΑ  
καθώς και την πρόταση του προέδρου. 
                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 
 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθ- 
νούς μειοδοτικού διαγωνισμού για  την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τη 
««Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»,   στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), για 
τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με τον Δήμο Δράμας ως 
Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο), συνολικού προϋπολογισμού – ενός  εκατομμυρίου, 
ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δεκαέξι λεπτών 
(1.099.263,16 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2016,  και 
οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Περίληψη:  Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου  ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού  για την 

ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τη «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής»,   

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που 

χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), για τις ανάγκες της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με τον Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο), συνολικού 

προϋπολογισμού – ενός  εκατομμυρίου, ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και δεκαέξι 

λεπτών (1.099.263,16 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2016. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), και τις 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.  

2.  Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.   

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06. (κύρωση του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων). 

4.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών».  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους».  

7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».  

8. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την  αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50»  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ20, του 1ου άρθρου 

του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

11. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

12. Η με αριθμ. πρωτοκόλλου Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 

…….και λοιπές ρυθμίσεις». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015), με την παρ. 1 του 

άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), το άρθρο 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-

02-2016) καθώς και το άρθρο 3 του Ν.4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α/15-04-2016).  

15. Την υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων 

για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}» 

16. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «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 Β’ 2205/2015). 

17. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης 

ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

18. O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και ο 

συμπληρωματικός και οι εφαρμοστικοί αυτού. 
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19. Η 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. 

20. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με  Κ.Α. 15.6699.04  οικονομικού 

έτους 2016. 

21. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1241/12-01-2016 μελέτη περί των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού  

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1001/19-05-2016 απόφαση της  Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του 

ΤΕΒΑ σχετικά με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2014-2020. 

23. Την υπ΄ αριθμ. 700/2015 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί έγκριση διενέργειας προμήθειας 

τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Βασικής Υλικής 

Συνδρομής’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 

(ΤΕΒΑ), για το οικονομικό έτος 2016 

24. Την  _____/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης. 

 

CPV 

ΟΜΑΔΑ Α1  --  ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
15884000-8 (Κρέμα δημητριακών για βρέφη) 

15612220-9 (Κρέμα ρυζάλευρο για βρέφη) 

15511700-0 (Γάλα σκόνη για βρέφη) 

ΟΜΑΔΑ Α2  --  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

15112130-6 (Πουλερικά) 

ΟΜΑΔΑ Α3  --  ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 

15411110-6 (Ελαιόλαδο)  

ΟΜΑΔΑ Α4  --  ΚΡΕΑΣ 

15111200-1 (Μοσχαρίσιο κρέας) 

15113000-3 (Χοιρινό κρέας) 

ΟΜΑΔΑ Α5α  --  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

03221210-1 (Φασόλια)  

03212211-2 (Φακές) 

15831200-4 (Ζάχαρη) 

15851100-9 (Μη μαγειρευμένα ζυμαρικά)  

15331427-6 (Τοματοπελτές)  

15511600-9 (Συμπυκνωμένο γάλα εβαπορέ) 

ΟΜΑΔΑ Α5β  --  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ --  ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 

15542300-2 (Τυρί φέτα) 

ΟΜΑΔΑ Α6  --  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

03222321-9 (Μήλα) 

03222220-1 (Πορτοκάλια) 

03221410-3 (Λάχανο) 

ΟΜΑΔΑ Β  --  ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

33771200-7 (Βρεφικές πάνες)    

33711430-0 (Μωρομάντηλα)   

39831200-8 (Σκόνη για πλύσιμο ρούχων)   

39830000-9 (Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης)  

39832000-3 (Υγρό πιάτων)   

33711720-0 (Οδοντόκρεμα)   

33711610-6 (Σαμπουάν)   

33711710-7 (Οδοντόβουρτσα)   

33711900-6 (Σαπούνι σε σαπουνοθήκη)   

33771100-6 (Σερβιέτες)   

33761000-2 (Χαρτί υγείας)  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
  

         Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

«Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), που συμπεριλαμβάνει  Τρόφιμα & Είδη Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, συνολικού προϋπολογισμού 1.099.263,16 € (πλέον ΦΠΑ) 1.261.362,23 € (με ΦΠΑ),  για τις 

ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με επικεφαλής τον Δήμο Δράμας),  για το οικονομικό έτος 

2016, και συγκεκριμένα:   

 Βρεφικές Τροφές           4.987,20 € 

 Κοτόπουλο          62.426,40 € 

 Ελαιόλαδο        155.222,40 €   

 Κρέας          260.099,20 € 

 Είδη Παντοπωλείου       185.114,16 € 

 Είδη Παντοπωλείου – Φέτα       124.579,20 € 

 Είδη Οπωροπωλείου       163.140,00 € 

 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής      143.694,60 € 

Σύνολο προμήθειας χωρίς ΦΠΑ                 1.099.263,16 €  

Σύνολο προμήθειας με ΦΠΑ (13% & 23%)               1.261.362,23 €  

 

Η σύναψη των συμβάσεων εκτέλεσης των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό 

δημόσιο ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο, 

οπωροκηπευτικά, κρέατα, κοτόπουλα (νωπά), με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα 
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υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις 

τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας.  

  Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται δέσμευση της  Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας να 

καταβάλλει  το συνολικό ποσό στον ανάδοχο.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία, για περισσότερες ή και για όλες τις 

ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά  

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.  

 

 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:                  Σελίδα 
Άρθρο 1ο     Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού      04 

Άρθρο 2ο     Δικαιούμενη Συμμετοχής – Περιεχόμενα Προσφορών      05 

Άρθρο 3ο     Τρόπος Υποβολής Προσφορών       12 

Άρθρο 4ο     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών     

 15 

Άρθρο 5ο     Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών    15 

Άρθρο 6ο     Τιμή Προσφοράς        17 

Άρθρο 7ο     Χρόνος Ισχύος Προσφορών       18 

Άρθρο 8ο     Εγγυήσεις         18 

Άρθρο 9ο     Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα     20 

Άρθρο 10ο   Ενστάσεις – Προσφυγές       20 
Άρθρο 11ο   Ανακοίνωση Κατακύρωσης και Υπογραφή Σύμβασης     21 
Άρθρο 12ο   Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωμή      22 
Άρθρο 13ο   Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις       23 

Άρθρο 14ο    Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία      24 
Άρθρο 15ο  Πληροφορίες         24 

Άρθρο 16ο  Δημοσιεύσεις          24 

Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων       25 

Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών        30 

Σχέδιο Σύμβασης          33 

Μελέτη:  Τεχνική Έκθεση        37 

  Τεχνικές Προδιαγραφές       39 

  Ενδεικτικό Προϋπολογισμός      78  

Οικονομικές Προσφορές       83 

        

Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στον Τύπο 

1. 2 Εφημερίδες 

Πανελλήνιας 

Κυκλοφορίας 

2. 1 Εβδομαδιαία Τοπική 

3. 2 Ημερήσιες Τοπικές 

4. Ιστοσελίδα του Δήμου 

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ) 

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη 

σε ΕΥΡΩ 

 (με ΦΠΑ) 

00/00/2016 00/00/2016 00/00/2016 1.261.362,23  € 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού  
   

Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού  
  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος.  Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης δεν δεσμεύουν την 

Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας, όσον αφορά στη διάθεση τους.  Η διάθεση και κατανομή των 

αναφερόμενων ποσών του προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών, είναι ενδεικτική και θα γίνεται 

σταδιακά με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το χρονικό διάστημα 2016 

και μόνο μέχρι εξάντλησης τους. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ 60/07.  

 

Διαδικτυακός τόπος υποβολής 

προσφοράς 

Ημερομηνία ανάρτησης της 

διακήρυξης στη διαδικτυακή    

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

00-00-2016 

 

 

00-00-2016 

17:00 μ.μ. 

  

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την ______, 00___________  

2016 και έχει λάβει τον συστημικό αριθμό 000000.                                                                                                                                    

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.                                                                                                                                                                                     
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 

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

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Περιεχόμενα προσφορών 

 

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

 2).  Νομικά Πρόσωπα (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως   αντικείμενο 

εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση  

 5).  Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Β. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

 

    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

  

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε 

ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών.  

 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 

τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

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

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 

Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες 

συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 

του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 

πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

 

3. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες - 

διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι την  00 

______________2016. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες 

λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν 

από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

 

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται 

μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο 

των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που 

υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

 

Γ. Περιεχόμενα Προσφορών  
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

Η παράλειψη προσκόμισης ή η μη προσήκουσα προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  υποβάλλονται 

η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, οι προσφέροντες υποβάλουν εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το Ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1). Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τραπέζης για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας 

(χωρίς ΦΠΑ) .  

 

2).  Κατά περίπτωση:  

 

            2.1) Οι Έλληνες Πολίτες – Φυσικά Πρόσωπα  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των 

υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για 

τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους 

εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 4 

του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι.  

           2.2) Οι Αλλοδαποί – Φυσικά Πρόσωπα 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο 

επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 

1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους 

εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

       2.3) Τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπή ή αλλοδαπά)  

 

      Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (2.1) και (2.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού  μητρώου ή του  

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει:   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,  

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα 

με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή 

Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού, κλπ. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης ή ΓΕΜΗ. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 

43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

            2.4) Οι Συνεταιρισμοί   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου, και η 

τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του 

διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.  

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους 

εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού   

 

            2.5) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα 

με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών τους) 

στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε 

με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνων δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 

εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι τα 

παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών». Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί 

αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος 

από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

Τα δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη (επίσημη) 

μετάφραση. 

 

  2.6) Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε 

και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το 

νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το 

καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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   2.7)  Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, 

περισσότερες από μία (1) εταιρείες.  

  

   2.8) Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης  ή άδεια λειτουργίας καταστήματος.  

 

   2.9)  Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να       

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τις ακόλουθες Υπεύθυνες Δηλώσεις 

του Ν. 1599/1986:  

  

 αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 

καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς  του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν 

η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δημόσιο  

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο, 

ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα 

πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που 

αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει. 

 ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας 

κατανάλωσης με  τις  ανάλογες  πιστοποιήσεις  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές 

και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. Η 

μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις 

ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι 

κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

  2.10)   Για το ελαιόλαδο πρέπει να κατατεθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι οξύτητας 0-0,8   

σε συσκευασία 1 λίτρου και πληροί τους όρους των αγορανομικών διατάξεων. 

 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την 

προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. 

Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε 

είδους από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό 

όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).   Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.   

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται  

και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

 

2. Τεχνική προσφορά  

 

            Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  

τα κάτωθι: 

       Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Γενικά    

Συμμόρφωση ως προς τους 

όρους της διακήρυξης, της 

γενικής και ειδικής 

συγγραφής υποχρεώσεων της 

μελέτης (τεχνικές 

προδιαγραφές, τεχνικής 

έκθεσης) και του τιμολογίου 

μελέτης,   

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

3. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Είδη με ποσοστό έκπτωσης  

 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν 

από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών: 

Τιμές αναφοράς Ομάδα A4 - Κρέας: = 260.099,20 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

Παράδειγμα: 

 

 Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 

5,45% για τα Είδη Κρεοπωλείου. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 

συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς  

260.099,20 € - (260.099,20 € x 5,45% = 14.175,406 €) = 245.923.794 €  

 

ΑΔΑ: 7ΒΣ5Ω9Μ-ΓΟΩ



Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 14 

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή αναφοράς σύμφωνα με το παράδειγμα γίνεται για να αποτυπωθεί έμμεσα 

το ποσοστό έκπτωσης που δίνεται για το είδος και όχι η τελική τιμή πώλησης. 

 

Είδη με χαμηλότερη τιμή: 

 
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την συνολική τιμή που προσφέρουν για κάθε ομάδα. 

 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης και οι τιμές μονάδος, έχουν 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
παραγόμενα από το σύστημα καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Επικεφαλής 
Εταίρο/Δικαιούχο (Δήμος Δράμας), σε μορφή pdf, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό της προσφερόμενης 

έκπτωσης ή η τιμή μονάδος για κάθε είδος της κάθε ομάδας για την οποία συμμετέχει. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ του ηλεκτρονικού παραγόμενου από το σύστημα αρχείου της οικονομικής προσφοράς και 

του συμπληρωμένου από τον προμηθευτή εντύπου οικονομικής προσφοράς του Δήμου, υπερισχύει το παραγόμενο 

από το σύστημα. 

 

 (Η προσφορά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να ταυτίζεται με την προσφορά στο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς του Δήμου Δράμας) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες των υπό 

προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στον πίνακα της μελέτης της παρούσας διακήρυξης. Σε κάθε 

περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, για την 

οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 

 

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/07 και στις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 

2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

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

Προσφορά»  

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

Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

απορρίψεως: 

 

 

Παράδειγμα: 

 

Ο συμμετέχων θα προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος (προ Φ.Π.Α.) για κάθε είδος (όπως ακριβώς 

ζητείτε από τη διακήρυξη) για τις συγκεκριμένες Ομάδες. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή που προκύπτει ως άθροισμα (προ 

Φ.Π.Α) των επιμέρους τιμών προσφοράς για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής).  

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για 

κάθε μέλος της. 

4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν») 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι 

τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Δράμας. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής 

- τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής,  καταστατικά, πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

Όταν τα δικαιολογητικά/στοιχεία υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 

φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.                                                        

7. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται 

εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

8. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 

απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα: 

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

πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπο)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το  

 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
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αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές  

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 
Για τα είδη τροφίμων για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα οι 

συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην 

μελέτη την προσφερόμενη τιμή δίπλα σε κάθε είδος της ομάδας, καθώς και το σύνολο της ομάδας 

χωρίς το ΦΠΑ, το ποσό του οποίου πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο ποσό (μερικού συνόλου) της 

ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς  του συστήματος. 

 

Για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα και κοτόπουλα (νωπά), για τα οποία κριτήριο 

κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & 

Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που 

επισυνάπτεται στην μελέτη το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη των ομάδων, 

καθώς και το σύνολο χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση, το ποσό του οποίου πρέπει να ταυτίζεται με 

το αντίστοιχο ποσό (μερικού συνόλου) της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς  

του συστήματος. 

 

10. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

11. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 

θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η 

εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 

στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

12. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 

την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά 

αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 

από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή 

τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  

13. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για 

τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

14. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση - προσφυγή όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

15. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι  

παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που 

υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 

16. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους 

απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς. 

17. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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18. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

19. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 

20. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση 

προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 

αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα 

συμμετέχει για λογαριασμό του. 

 

Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από 

το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης του 

διαγωνισμού (Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που 

καθορίζεται από τον Δήμο Δράμας, δηλ. στις 00/00/2016 και ώρα 00:00 από τα μέλη της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. 

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

1.  Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην 

ημερομηνία που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 

(υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν 

πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

2. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, 

τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους 

συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την 

ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». 

3.  Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 

προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της. 

ΑΔΑ: 7ΒΣ5Ω9Μ-ΓΟΩ



Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 18 

 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την 

νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη 

συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας . 

5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου (Δήμος 

Δράμας), μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το 

σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή 

διευκρινίσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

χρήστες - οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες 

διευκρινίσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό 

περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές 

κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες. 

     Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή 

αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, 

μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του 

αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, 

η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η 

οποία τελικά αποφασίζει. (άρθρο 11 της Διακήρυξης). 

7. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης 

απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το 

οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού. 

    Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 

προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 

δικαιώθηκαν  

8. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 

διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 

Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους 

συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

9. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση Οικονομικής 

επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής 

(άρθρο 10 της Διακήρυξης). 

10. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά), κατά 

το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - 

προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 

ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με 

χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

11. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία , η Επιτροπή Αποσφράγισης Διαγωνισμού προβαίνει στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο) φακέλου Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες 

αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από 

το σύστημα. 

12.Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της 

διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 

επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών 

καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο 
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υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης 

απόφασης. 

13. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 

στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 

διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 

Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Τιμή προσφοράς 
 

Το κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα και κοτόπουλα (νωπά), θα 

είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει σε 

προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας.  

     Όλες οι τιμές των προσφορών (μονάδας και ποσοστού έκπτωσης) θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € και 

θα περιλαμβάνουν: 

  Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ.) και τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες 

βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

 Τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον προμηθευτή. 
Οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς 

ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη ή 

η τεχνική προσφορά.   

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να 

λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 

συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας δεν 

υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που 

εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα  γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της 

επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σύμφωνα με το 

υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία 

τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα 

που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

   Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά 

σύμφωνα με την παράγραφο  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, φόροι, τέλη και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και 

δημοσιεύσεις της περίληψης της διακήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο  

μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και 

οποιαδήποτε  αξίωση του αναδόχου πέραν  της  τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον 

οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει τον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
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              Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου  από  τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

          Η ισχύς της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της, κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

         

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

Α. Εγγύηση Συμμετοχής  

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού  να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που  αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της 

προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014) και θα πρέπει  

να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης.   

 

Για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων το ποσό για κάθε ομάδα διαμορφώνεται ως εξής 

  

   Ομάδα  

 

                                            Είδος 

 

Ποσό Εγγυητικής 

Συμμετοχής (€) 

2% 

Ομάδα Α1 Βρεφικές Τροφές   99,74 

Ομάδα Α2 Κοτόπουλο 1.248,53 

Ομάδα Α3 Ελαιόλαδο 3.104,45 

Ομάδα Α4 Κρέας 5.201,98 

Ομάδα Α5α Είδη Παντοπωλείου 3.702,28 

Ομάδα Α5β Είδη Παντοπωλείου – τυρί φέτα 2.491,58 

Ομάδα Α6 Είδη Οπωροπωλείου 3.262,80 

Ομάδα Β Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 2.873,89 

 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα 
ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 

 

Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i.       η ημερομηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δράμας) 

iv. ο αριθμός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 

viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως 

ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (δηλαδή 150 ημέρες)  και επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα 

από το οποίο εκδόθηκε , με την κατάθεση από τον διαγωνιζόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό 
έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης . 

xiii. Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δε λαμβάνονται υπόψη 

 
-Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 

pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 

απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 

οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.  

 

B. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται 

ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 

 

   Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε  

δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση μας.    

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κυρώσεις από 

τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

 

Η ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας 

διακήρυξης  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα  

που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για 

το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ενστάσεις – Προσφυγές  
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 

στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο 

από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 

Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την 

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
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       Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών 

πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 

/A’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως 

τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 

έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

       Κατά το άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις 

αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 

      Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία 

και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και 

η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.  

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 της   

Υ.Α.  Π1/2390/2013 ( ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13 ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf  το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του ΠΔ 394/1996 (περί κανονισμού προμηθειών), 

όπως ισχύει τροποποιημένη, από την διάταξη του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ  202/Α/2005) και την 

διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, κατά τη διαδικασία διαγωνισμού προμηθειών Ελληνικού Δημοσίου και των ΝΠΔΔ (δηλ. και των 

ΟΤΑ α΄ βαθμού), προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις  

εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθειας είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 

να είναι κάτω των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Για τον εν λόγω διαγωνισμό σε περίπτωση ένστασης οφείλεται να προσκομιστεί παράβολο 

ποσού ίσου με χίλια ευρώ (1.000,00 €) υπέρ του Δήμου Δράμας. 

    Όσον αφορά στην κατάθεση του σχετικού παραβόλου, αυτό υποβάλλενται από τους πιστοποιημένους 

Οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 

(ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ 1163/3-7-13( 

ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  

 
 

Ο προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο 

φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά 

προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν 

αποδεχθεί ο επόμενος. 

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νομιμοτόκως κάθε τυχόν 

ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και 

καταλογίζεται στον προμηθευτή κάθε θετική και αποθεματική ζημία του φορέως της προμήθειας από την 

καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί για την 

πραγματοποίηση της προμήθειας. Τα αξιούμενα ποσά εισπράττονται από τον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο 

χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 
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Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση της κάθε ομάδας αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 

τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση 

τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση 

τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε 

αποδεκτή από τον  Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο.    

Επισημαίνεται, εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη παρατίθενται στην μελέτη και συγκεκριμένα στο ενδεικτικό 

προϋπολογισμό αναλυτικά, με σκοπό μετά την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών, θα υπογραφτούν 

ξεχωριστές συμβάσεις.  

  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.   

Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.   

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.   

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

  

Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα   τρόφιμα και τα βασικά υλικά 

συνδρομής που  θα προμηθεύσει  θα  ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών,   

των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας, 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα (τρόφιμα) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  και 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 

υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του φορέα κάθε ποσότητα άμεσα αφότου διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες  επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων 

ειδών και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

         Σε περίπτωση  απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει με κλήρωση, παρουσία των 

διαγωνιζομένων με τις ίσες προσφορές.   

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο.  

 

Τέλος, η έκπτωση προμηθευτή επάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του Δημοσίου επί διετία. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωμή 
 

Α.  Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης των ειδών   
  

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με την επιθυμία του φορέα. Η 

μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από 

αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.  

 

Β.   Παραλαβή των ειδών   

  
Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών της προμήθειας θα γίνεται ύστερα από παραγγελία των αρμόδιων 

υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο σε δέκα ημέρες από αυτή της παραγγελίας, 

στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια που θα υποδείξει ο φορέας. Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας δεν 

υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

 

 Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, 

όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του φορέα, 

είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του 

άλλου είδους.    

    Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η οποία 

είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων), βάσει των αναγκών του φορέα, 

κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από τον φορέα.  

  

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τον 

συγκεκριμένο φορέα ή υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα..  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης 
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της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που 

δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη  

διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου.  Η παραλαβή των 

ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών.   Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και κατά  τη διαδικασία της παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, και ο προμηθευτής.  

 

Γ.  Τρόπος πληρωμής  

  

Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ) μέσω 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο 

των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας.   

Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.   

 

Ο Δήμος Δράμας, μετά την υποβολή του τιμολογίου από το προμηθευτή θα το εξοφλεί εφόσον έχει 

εκταμιευθεί η ανάλογη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Δράμα.  

 

        Τον  ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες  κρατήσεις, φόρους και τέλη κατά το χρόνο  του διαγωνισμού,  

τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν επαναληπτικών  καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

 

                                                                              ΑΡΘΡΟ 13ο  

Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Κυρώσεις  
 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης, υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα 

προσκληθεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, καταθέτοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε προηγούμενη ενότητα. Σε περίπτωση που 

αρνηθεί ή δυστροπήσει θα κηρυχθεί έκπτωτος.  

  

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, επιβάλλονται με απόφασή του φορέα, που 

εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση επιτροπής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο να δώσει 

εξηγήσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις:  

  

       1.  Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης στο διαγωνισμό εγγύηση συμμετοχής.  

  

        2.   Προμήθεια του είδους σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που έλαβαν μέρος στο  

διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 

διαπραγμάτευση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07.  

              Κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που θα προκληθεί στο δημόσιο ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 

καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και αν δεν 

πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.  

              Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, 

κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών.  

  

       3.     Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των   φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995.  

  

       4.   Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε  
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 έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της   

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του 

δικαιώματος αυτού.  

  

       5.  Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

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

ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  

 

              Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των πολιτών από τροφική 

δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας των ειδών που 

προσφέρει. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του 

προμηθευτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης.  

  

Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των 

νηπίων, των μαθητών, των πολιτών και των υπαλλήλων που τυχόν θα υποστούν τροφική 

δηλητηρίαση.  

  

Άρθρο 14ο 

Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της 

Δράμας.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

Πληροφορίες  
   

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 Δράμα  από τον 

αρμόδιο υπάλληλο  κ.  Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521- 350 630, e-mail mmeli@dimosdramas.gr  και FAX: 

25213-50748 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Δημοσιεύσεις   
  

     Η περίληψη της διακήρυξης ή η διακήρυξη θα δημοσιευτεί ή θα αναρτηθεί στο/στον/στην: 

 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Τ.Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)  

 Ελληνικό Τύπο  (σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιες, σε μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, 

σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες)  

 Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 http://www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ) 

 http://www.dimosdramas.gr του Δήμου Δράμας 

 https://diavgeia.gov.gr (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

 Επιμελητήριο Δράμας 
                                                                                       

Τα έξοδα δημοσίευσης (πρώτης και επαναληπτικής) βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά (παρ. 3, άρθρο 

4 του Ν.3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09) 

      

   Δράμα,  00 _____________ 2016 

 

  

                    Συντάχθηκε                                                                                  Θεωρήθηκε  

 

             Ο Προϊστάμενος του      Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης   

          Τμήματος Προμηθειών                                                                 Οικονομικών  Υπηρεσιών        

 

 

            Μιλτιάδης Μελιάδης                                                                        Ευαγγελία Ζιούτη  

 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosdramas.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληρ.: Μ. Μελιάδης 

Τηλ.: 2521350630 

Fax:  2521350748 

E-mail:  mmeli@dimos-dramas.gr                                                                        

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας για το οικονομικό έτος 2016.  

Προμηθευτής εφεξής θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας.  

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας, 

χωρίς να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του 

ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους.    

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.261.362,23 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 

23%. 

 

Άρθρο 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από : 

 

1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), και τις 

σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.  

2.  Το Ν. 3852/2010  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.   

3. Τις  διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.(κύρωση του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων). 

4.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών».  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(Κ.Π.Δ.)» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους».  

7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του  Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».  

8. Τις διατάξεις του άρθρου2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την  αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50»  

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ20, του 1ου άρθρου 

του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

11. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

mailto:mmeli@dimos-dramas.gr
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12. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 

 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 

…….και λοιπές ρυθμίσεις». 

14. 14.Tις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015) καθώς και με την παρ. 

1 του άρθρου 5 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015)  καθώς και με το άρθρο 93 του 

Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016).  

15. Την υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων 

για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}» 

16. Η υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & 

Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «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 Β’ 2205/2015). 

17. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης 

ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

18. O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και ο 

συμπληρωματικός και οι εφαρμοστικοί αυτού. 

19. Η 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. 

20. Την πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με  Κ.Α. 15.6699.04  οικονομικού 

έτους 2016. 

21. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1241/12-01-2016 μελέτη περί των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού  

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1001/19-05-2016 απόφαση της  Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του 

ΤΕΒΑ σχετικά με την διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2014-2020. 

23. Την υπ΄ αριθμ. 700/2015 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί έγκριση διενέργειας προμήθειας 

τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Βασικής Υλικής 

Συνδρομής’ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 

(ΤΕΒΑ), για το οικονομικό έτος 2016 

24. Την  _____/2016  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

β) Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ)   Η παρούσα μελέτη 

δ) Η προσφορά του προμηθευτή   

 

Άρθρο 4ο- ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα και κοτόπουλα (νωπά), θα είναι με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  

τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

     Για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η τιμή μονάδας της προσφοράς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα είναι 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανέναν λόγο δεν υπόκειται σε 

αναθεώρηση.  
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        Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης 

των ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Επικεφαλής 

Εταίρος/Δικαιούχος καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα  γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου εφόσον έχει εκταμιευθεί η ανάλογη 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

     Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται  

μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

την ποσότητα και ποιότητα αυτών και υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
 

Άρθρο 5ο - ΣΥΜΒΑΣΗ 
      Ο Προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού  

Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 Ο Προμηθευτής κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ή τρία τοις εκατό (3%) αν 

συναινέσει η Οικονομική Επιτροπή επί της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται  ο ΦΠΑ.           
 

Άρθρο 6ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

       Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμοδία Ειδική Επιτροπή Παραλαβής ΤΕΒΑ του Επικεφαλής 

Εταίρο/Δικαιούχο σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση. 

       Εφόσον από τα μέλη της Επιτροπής κριθεί ότι η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 

σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της μελέτης και της κείμενης νομοθεσίας, ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος με νέο είδος που να τις πληροί. 

Επίσης, οι συσκευασίες των ειδών δεν θα πρέπει να είναι ελλιποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που 

κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών.  
 

Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που 

θα καλύπτει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ή ένα τοις εκατό (1%) αν συναινέσει η Οικονομική Επιτροπή 

της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της κάθε ομάδας, εκτός ΦΠΑ, για την οποία υποβάλλει 

προσφορά.  

       Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 150 ημέρες, 

υπολογιζόμενους από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς 

προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 

απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 

απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

         Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, η εγγυητική επιστρέφεται μετά 

από αίτησή του εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισμού του 

δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. Στην περίπτωση Ένωσης, η Εγγύηση Συμμετοχής 

περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης. 

     Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf και προσκομίζεται απ’ αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την λήξη της συμβάσεως και μετά  

την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

26 παράγραφος 2 εδάφια α – ε του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 8ο - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  
Η παράδοση του συνόλου των αιτούμενων ποσοτήτων ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 

αργότερο έως και τις 15-12-2016.  

       Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με τις επιθυμίες του 

Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο.  Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών της προμήθειας θα γίνεται ύστερα από 
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παραγγελία των αρμόδιων υπαλλήλων, τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, το αργότερο σε δέκα ημέρες από 

αυτή της παραγγελίας, στις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο.  

      Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι  

ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι 

εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες.  Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός  

είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου είδους.    

     Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας (η  

οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων), εφόσον, βάσει των αναγκών, 

κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο 

προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από την Κοινωνική Σύμπραξη.  
 

        Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο 

Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος (Δήμος Δράμας),  ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.   
 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της 

αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 9ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 

     Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως (αναλογικά), βαρύνουν όλα τον ανάδοχο 

και μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 
 

Άρθρο 10ο  - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

     Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την 

προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο.  
 

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

* Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση θερμοκρασίας και 

συνθηκών υγιεινής 

* Τα γενικά και μακροσκοπικά τεχνικά χαρακτηριστικά  

* Την επισήμανση πάνω στις συσκευασίες  

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της 

αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των 

παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία.  
 

     Μετά από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τα 

χαρακτηριστικά όλων των ειδών. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε 

ελέγχους του προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Τα δείγματα που λαμβάνονται και το 

κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε 

άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας δειγμάτων. Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η 

Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί 

το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε είδους 

από αναγνωρισμένο εργαστήριο (Γενικό Χημείο του Κράτους), βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
  
Άρθρο 11ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

     Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει έγγραφη προσφορά για μία, περισσότερες  ή όλες 

τις ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. 
 

Άρθρο 12ο - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
     Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Δράμα, _____________ 2016 
 

                     Συντάχθηκε                                                                                  Θεωρήθηκε  

 

             Ο Προϊστάμενος του      Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης   

          Τμήματος Προμηθειών                                                                 Οικονομικών  Υπηρεσιών        

 

            Μιλτιάδης Μελιάδης                                                                        Ευαγγελία Ζιούτη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:  ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

            Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

            66100 Δράμα   

   

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ __________ 1 υπέρ 

του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, 

ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξη «Προμήθεια 

Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» 3 της/του (αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα), για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για το/α τμήμα/τα (την/των ομάδα/δών) 

_____________4  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  _____________5 (τουλάχιστον 150 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού)  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της6.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε7.  

   
        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
3 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

4 
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα, 

συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
5 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
6 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
7 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και 

η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  

Εκδότης: 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:  ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

            Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

            66100 Δράμα   

 

  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 
  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ __________ 1 υπέρ 

του: 

(i)  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, 

ΑΦΜ ________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

(ii)  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των (της/των ομάδα/δών) __________3 της σύμβασης σύμφωνα με 

την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξης «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» της/του (αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα). 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  
 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.  

   
        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 

υπερβαίνει το 5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και 

η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

                                                               Σχέδιο Σύμβασης       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                           ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»                                     

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                            

Δ/ΝΣΗ  OIKONOMΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αρ. Πρωτ.:  __________ 

    ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 0000000,00€ 
       (μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ) 

     Ομάδα _____ 

 

       Στη Δράμα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα ____________ 2016 , ημέρα ____________ και ώρα 

_______ π.μ./μ.μ., τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:  αφ ενός  μεν  ο Δήμος Δράμας ως Επικεφαλής 

Εταίρος/Δικαιούχος που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο και αφ ετέρου  

(i) ο προμηθευτής ______________,  με έδρα το/τα _______________ (ΑΦΜ 
______________),  

(ii) η εταιρεία _______________, με έδρα το/τα _________________ (ΑΦΜ 
________________), η οποία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Δ.Σ. / Διαχειριστή, κ. ______________________ βάσει του υπ΄ αριθμ. ______________ 
πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου / Καταστατικού,  συνομολόγησαν την σύμβαση 
αυτή και συμφώνησαν  τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη:  

1) Την υπ’ αριθμ. 000/2016 απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου 

Δράμας που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 00000/00-00-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών 

Βασικής Υλικής Συνδρομής» τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας για το έτους 2016. 

2) Το από _______________ 2016  Πρακτικό Νο ___ του διαγωνισμού όπου μειοδότης ανακηρύχθηκε ο 

προμηθευτής / η εταιρεία __________________ που πρόσφερε  

(i) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (_______% {________________ τοις εκατό}) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
πιστοποίησης τιμών  ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία για τα είδη της Ομάδας _____(______________) συνολικού ποσού 
0000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (0000,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης που συμπεριλαμβάνει: 

(ii) την χαμηλότερη τιμή για τα είδη της Ομάδας _____(______________) συνολικού ποσού 

0000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (0000,00 € με ΦΠΑ), σύμφωνα με το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης που 

συμπεριλαμβάνει: 

 

α/α Ομάδα Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασία 

Λίτρο 

Τιμή Προσφοράς  
Ποσό € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1      

2      
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Άρθρο 1ο 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και τα είδη που περιγράφονται στην 

προσφορά του προμηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όμοιο και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνο που θα 

παραδώσει. 

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το προσφερόμενο είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 

προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχει τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και  

 

 

ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η υπηρεσία. Η υπηρεσία 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  

 

Άρθρο 2ο 

Παραλαβή Υλικών 

 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας, τις ημέρες και ώρες και στις ποσότητες που ορίζει αυτός 

σύμφωνα με τις παραγγελίες που δίνονται το αργότερο σε δέκα ημέρες, στις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο 

Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο και με μεταφορικό μέσο και έξοδα του προμηθευτή.   

Ο Δήμος Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 

της προμήθειας που αναγράφεται στην σύμβαση (οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως 

μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές) και η διάρκεια των παραδόσεων είναι 

έως 15/12/2016 ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις 

βάρους του άλλου είδους.    

Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιοδήποτε είδους, 

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την 

προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.   

 

Άρθρο 3ο 

Σταθερότητα Τιμών 

 

Για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα και κοτόπουλα (νωπά), θα είναι με το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ενώ για όλα τα υπόλοιπα 

είδη τροφίμων, η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας και για κανέναν λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.  

 

Άρθρο 4ο 

Προθεσμίες 

 

Η προσφορά του μειοδότη τον δεσμεύει για όλο το έτος 2016 και η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με 

τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ. Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και 

έως και 15η Δεκεμβρίου 2016.  

 

      Άρθρο 5ο 

      Κρατήσεις – Φόροι – Φορτοεκφόρτωση - Μεταφορά 

 
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης 

(πρώτης και επαναληπτικής) των εφημερίδων (αναλογικά).  

Σε κάθε προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης 

των ειδών, η μεταφορά και η παράδοσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Επικεφαλής 

Εταίρος/Δικαιούχος.  
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Άρθρο 6ο 

Ποινικές Ρήτρες 
 

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές ο προμηθευτής υποχρεούται 

να το αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της υπηρεσίας με άλλο κατάλληλο χωρίς καμία επιβάρυνση της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας, σε περίπτωση δε που ο προμηθευτής αρνηθεί να αντικαταστήσει το 

ακατάλληλο είδος, η αξία του θα εκπίπτει από τη σχετική εγγυητική επιστολή. Οι δαπάνες επιστροφής στον 

προμηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής επίσης ευθύνεται για συνέπειες βλαβερές στην υγεία των πολιτών από τροφική  

δηλητηρίαση και γενικά για κάθε παρατηρούμενη περίπτωση κακής ποιότητας του είδους που προσφέρει. Σε  

περίπτωση τέτοιου περιστατικού πέραν από τις τυχόν ποινικές ευθύνες του προμηθευτή, θα επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Επίσης, αναλαμβάνει τα αντίστοιχα έξοδα 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας. 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας 

θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση αδικαιολόγητης 

καθυστέρησης στην παράδοσή τους, ο Δήμος Δράμας έχει το δικαίωμα μονομερούς διάλυσης της σύμβασης 

και κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, επιβάλλοντας επ’ αυτού όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού επιφέρει την έκπτωση του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 11389/1993.    
 

Άρθρο 7ο 

Αμοιβή Προμηθευτή – Τρόπος Πληρωμής  

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στον Επικεφαλής 

Εταίρο/Δικαιούχο των ποσοτήτων και των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ 

Δράμας.  Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.   

Ο Δήμος Δράμας, μετά την υποβολή του τιμολογίου από το προμηθευτή θα το εξοφλεί εφόσον έχει 

εκταμιευθεί η ανάλογη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Δράμα.  
 

Άρθρο 8ο 

Σύμβαση 
 

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο 

μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 

διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος.  
 

Άρθρο 9ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 

    Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται αυτά 

χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ΄ αριθ. ___________________ εγγυητική επιστολή, της/του 

______________ ποσού ___________ € (ευρώ) για την καλή εκτέλεση και σύμφωνα με το παρόν εκτέλεση 

της προμήθειας.   

 

  Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. _________________ του προϋπολογισμού 2016.  

           Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα, ο καθένας των συμβαλλομένων πήρε από 

ένα  και τα υπόλοιπα είναι για στην υπηρεσία του Δήμου Δράμας. 
 

                                                          ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

                  Ο προμηθευτής              Ο Δήμαρχος Δράμας                                                       

 

         _________________________                             Χριστόδουλος Μαμσάκος                       
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Πληρ.: Α. Στεργιοπούλου 

Τηλ.: 2521351125 

Fax:  2521351126 

E-mail:  aster@0659.syzefxis.gov.gr                                                                          

 

ΜΕΛΕΤΗ   

 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 

 

για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας    

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

  
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ):    1.099.263,16 €  

Φ.Π.Α. (13% & 23%):       162.099,07 € 

Συνολική Δαπάνη (με ΦΠΑ):        1.261.362,23 € 

 

Τρόπος Εκτέλεσης:   Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός   

                                                               

 

 

 

 
1. Τεχνική Έκθεση  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Οικονομικές Προσφορές    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράμα, 23 Μαΐου 2016 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

mailto:aster@0659.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 7ΒΣ5Ω9Μ-ΓΟΩ



Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 36 

 

  

      

 

 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Πληρ.: Α. Στεργιοπούλου 

Τηλ.: 2521351125 

Fax:  2521351126 

E-mail:  aster@0659.syzefxis.gov.gr                                                                        

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για 

τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 1.261.362,23 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη.   

 

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ 

Δράμας για:  

 

 Βρεφικές τροφές 

 Κοτόπουλο 

 Ελαιόλαδο 

 Κρέας  

 Είδη παντοπωλείου 

 Είδη παντοπωλείου – Τυρί φέτα 

 Είδη οπωροπωλείου  

 Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

 

Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο 

Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ - Υ.Α. 11389/93 – 

Φ.Ε.Κ.185/Β’/1993) καθώς και με τις υπόλοιπες διατάξεις που αναγράφονται στην διακήρυξη. 

 

Συνεπώς, ο Δήμος ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών, την αποθήκευση των προμηθειών, την μεταφορά των 

ειδών στα σημεία διανομής  καθώς και την διανομή για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών για την κάλυψη 

τόσο των δικών του αναγκών όσο και των αναγκών των υπολοίπων φορέων.  

 

Α. Σε ό,τι αφορά τον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο: 
 

 Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτοκόλλου 1241/12-01-2016 έγγραφο της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας & Πολιτισμού ο προϋπολογισμός της προμήθειας των τροφίμων και των ειδών βασικής υλικής 

συνδρομής που θα καλύψουν τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας για το 2016.   

 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του συνόλου των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής  

ανέρχεται στο ποσόν των 1.261.362,23 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (13% και 23%) και αναλύεται 

σχηματικά ως εξής:  

  13% 23% 

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 907.314,64 € 191.948,52 € 

ΦΠΑ 117.950,91 € 44.148,16 € 

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ) 1.025.265,55 € 236.096,68 € 

Γενικό Σύνολο (με 13% & 23%  ΦΠΑ)   1.261.362,23 € 
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Η σύναψη σύμβασης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας θα λάβει χώρα μετά από Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με 

κριτήριο κατακύρωσης για το ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα και κοτόπουλα (νωπά), θα είναι με το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή 

(ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  

 

Ο κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες 

τις ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας επί ποινή αποκλεισμού. Δεν γίνονται δεκτές 

προσφορές για ορισμένα μόνο είδη ενός ομάδας. 

 

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Δράμας δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να απορροφήσει το 
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Επίσης, θα 

υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους της ομάδας εις βάρους του άλλου 

είδους.   Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον 

οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.  

 

Οι συμβάσεις προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα υπογραφούν 

ανάμεσα στο στον Επικεφαλή Εταίρο/Δικαιούχο και τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές στους οποίους 

θα γίνει η κατακύρωση θα λήγουν στις 15-12-2016, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει 

παραδοθεί το σύνολο των αιτούμενων υπό της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας. 

 

 

 Δράμα, 23 Μαΐου 2016 

 
                  Συντάχθηκε                                                                              Θεωρήθηκε                

                   
 

   Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου                                         Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης     

                                                                       Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  

                      & Πολιτισμού              

 

   

 

     Αναστασία Στεργιοπούλου          Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης  
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Πληρ.: Α. Στεργιοπούλου 
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Fax:  2521351126 

E-mail:  aster@0659.syzefxis.gov.gr                                                                        

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

 Ομάδα Α1   Βρεφικές Τροφές    Σελ. 39 

        

 Ομάδα Α2   Κοτόπουλο     Σελ. 43 
       

 Ομάδα Α3   Ελαιόλαδο     Σελ. 45 

         

 Ομάδα Α4   Κρέας      Σελ. 47  

         

 Ομάδα Α5α   Είδη Παντοπωλείου    Σελ. 51 

 

 Ομάδα Α5β   Είδη Παντοπωλείου – Φέτα   Σελ. 62 

       

 Ομάδα Α6   Είδη Οπωροπωλείου    Σελ. 64 

      

 Ομάδα Β   Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής  Σελ. 66 

    

      

Ομάδα Α1  ---  Βρεφικές Τροφές 
 

1. Κρέμα Δημητριακών  
 

Οι Κρέμες Δημητριακών  θα πρέπει να περιέχουν λινολεικό οξύ, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 

εδώδιμες ίνες, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, βιταμίνες A,D,E,C,B1,B2,B6,B12, νιασίνη, 

φολικό οξύ, παντοθενικό οξύ, βιοτίνη και σίδηρο. Θα περιέχουν ενζυματικά υδρολυμένα 

δημητριακά και θα περιγράφεται αναλυτικά η περιεκτικότητα στα άνω καθώς και το ποσοστό 

του ύδατος που χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα γεύμα. Συσκευασία των 300 gr. στην 

οποία να αναγράφονται όλες οι ενδείξεις όπως αυτές ορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων .Να 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 
 

Προσοχή 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της τεχνικής 

προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

_Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια είδος τηρεί όλες τις σχετικά  διάταξης της ενωσιακής 

και ελληνικής νομοθεσίας  
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Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: «Κρέμα Δημητριακών». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε gr.  

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

_ Οδηγίες συντήρησης 

_ Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

_ Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 

1169/2011. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

_ «Κρέμα Δημητριακών». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

_ Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 

βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

_ Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και δεν 

μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου  

 

Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

 
2. Ρυζάλευρου  

 

 Προψημένο άλευρο ορύζης- «Άνθος ορύζης» Προψημένο άλευρο ορύζης από επιλεγμένες 

ποιότητες ρυζιού.  

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άμεμπτοι.  

 Να μη περιέχει γλουτένη.  

 Χωρίς συντηρητικά.  

 Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του προϊόντος πρέπει να πληρούν 

τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων.  
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 Συσκευασία των 150 gr. στην οποία να αναγράφονται όλες οι ενδείξεις όπως αυτές ορίζονται 

από το Κώδικα Τροφίμων.  

Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 
 

Προσοχή 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της τεχνικής 

προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

_Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια είδος τηρεί όλες τις σχετικά  διάταξης της ενωσιακής 

και ελληνικής νομοθεσίας  

 

Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: «Ρυζάλευρο». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε gr.  

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

_ Οδηγίες συντήρησης 

_ Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

_ Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 

1169/2011. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

_ «Ρυζάλευρο». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

_ Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 

βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

_ Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 
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Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

 
3. Γάλα σε Σκόνη 2ης Βρεφικής Ηλικίας  

 

67Kcal/ml με ειδικώς επεξεργασμένο άμυλο, μεταλλικός περιέκτης (κουτί) 400 gr όπου θα 

αναγράφονται όλες οι ενδείξεις όπως αυτές ορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων. Να 

αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 
 

Προσοχή 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές 

προσφορές: 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της 

τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

_Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια είδος τηρεί όλες τις σχετικά  διάταξης της 

ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας  

 

Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: «Γάλα σε Σκόνη 2ης 

Βρεφικής Ηλικίας». 

 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε gr.  

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

_ Οδηγίες συντήρησης 

_ Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

_ Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ)

     1169/2011. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

_ «Γάλα σε Σκόνη 2ης Βρεφικής Ηλικίας». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

_ Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 

βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

_ Ο αριθμός της σύμβασης. 
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Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

 

Ομάδα Α2   ---   Κοτόπουλο 
 

4. Κρέατος Πουλερικών (κοτόπουλο) 

 
1. Εισαγωγή 

 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια νωπού 

κρέατος πουλερικών (κοτόπουλο) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

1.2 Ορισμός 

Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιμο) εννοείται πουλερικό, στο οποίο η άκρη του στέρνου 

είναι εύκαμπτη (δεν έχει αποστεωθεί), σύμφωνα με Κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 543/2008. 

 

2. Γενικές απαιτήσεις 

 

2.1 Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 

φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις 

απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

2.2 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν. 

853/2004) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 1308/2013), 

όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

3. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

3.1 Το κρέας πουλερικών πρέπει να αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

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

3.3 Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής 

και των δύο γενών,  

καλά αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER). 

3.4 Να είναι ταξινομημένα ως ποιότητας «Α» σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 

1308/2013 όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.5 Να είναι εκσπλαχνισμένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό 

και κάτω (η τομή να γίνεται στο μέσο της άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, τα 

γεννητικά όργανα, οι αδένες της αμάρας, η χοληδόχος κύστη, τα πνευμόνια, η καρδιά, το 

στομάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρμα μαζί με το υποδόριο λίπος της αμάρας. 

3.6 Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ 

και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και 

κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους μηρούς. 
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3.7 Να μην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών 

(άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, 

τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 

3.8 Το χρώμα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό του είδους, το δε χρώμα του δέρματος να 

είναι λευκό ως λευκοκίτρινο. 

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

3.10 Τα σφάγια να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και 

διακριτικές. 

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

 

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 

4.1 Τα κοτόπουλα να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, 

όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή τους και να τα 

καταστήσουν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

5. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

 

5.1 Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella 

typhimurium και Salmonella enteritidis, (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2011 ). 

 

6. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 

7. Συσκευασία 

 

7.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισμός) θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε «δισκάκι» με διαφανή μεμβράνη επικάλυψης (προσυσκευασία), και τα 

υλικά αυτά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το 

καθαρό βάρος του περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1500 και 1750 

γραμμαρίων. 

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

7.3 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους 

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

8. Επισήμανση 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του τροφίμου, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

8.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήμανση με 

τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία: 

_ Το είδος ‘‘Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια’’ 

_ Η κατηγορία ποιότητας «Α». 

_ Η ημερομηνία σφαγής. 

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

_ Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος). 

_Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή 

ή του υπεύθυνου. 

_ Η σήμανση αναγνώρισης 

_ Οδηγίες συντήρησης 
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_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

_ Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής 

8.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με τα 

παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

_ Το είδος ‘‘Νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια’’ 

_ Η κατηγορία ποιότητας «Α». 

_ Η ημερομηνία σφαγής 

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

_ Η σήμανση αναγνώρισης 

_ Ο αριθμός της σύμβασης. 

_ Συνθήκες αποθήκευσης 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

3. Διαδικασία συντήρησης, μεταφοράς 

 

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε η 

θερμοκρασία του κρέατος να μην ανέρχεται πάνω από 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε 

θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει 

να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 

Προσοχή 

 

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές 

προσφορές: 

_ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής 

στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια κρέας πουλερικών θα αναφέρεται σε 

ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

 
 

5. Απαράβατοι Όροι 
 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 
 

a. Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

Ομάδα Α3   ---   Ελαιόλαδο 
 

5. Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου  

1. Εισαγωγή 
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1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

1.2 Ορισμός 

Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας 

που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012  

της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου και τον 

Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ.  

2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους 

προσδιορισμού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην 

λοιπή κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2.2 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία 

παραλαβής του. 

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

 

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

3.2 Να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου. 

 

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

 

4.1 Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς αυτό, Κανονισμός 

(ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής. 

4.2 Το προϊόν πρέπει να μην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων 

υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει 

οσμή ή γεύση τάγγισης). 
 

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

5.1 Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

που προβλέπονται στο  

Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και 

τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των 

ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, σε ό,τι αφορά το 

εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

5.2 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα 

μέταλλα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.). 
 

6. Συσκευασία 

 

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε περιέκτες κατάλληλους για 

επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 
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Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να 

είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
 

7. Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

7.1 Επί της συσκευασίας , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 

άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, 

τα κάτωθι: 

-Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

-Η πληροφορία για την συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου «ελαιόλαδοανωτέρας 

κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους». 

-Ο προσδιορισμός της καταγωγής. 

-Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες όγκου. 

-Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx). 

-Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (μακριά από το φως και τη θερμότητα). 

-Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. 

-Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

-Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 

ημερομηνία ελάχιστης  

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

και του έτους). 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

-Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

-Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

-Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

-Ο αριθμός των φιαλών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο, σε 

κάθε χαρτοκιβώτιο. 

-Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους 

τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

8.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη διατηρησιμότητα του εφοδίου για το χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 
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4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 

 

a. Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

Ομάδα Α4   ---   Κρέας 

 
6. Βοείου Κρέατος 

 

1. Εισαγωγή 
1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων 

βόειου κρέατος (μοσχάρι) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

1.2 Ορισμός 

«Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων στον εν 

λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», 

συμπεριλαμβανομένου του αίματος. 

 

2. Γενικές απαιτήσεις 
 

2.1 Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει 

σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις 

του Καν. 853/04. 

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 

ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 

εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

2.2 Τα τεμάχια βοείου κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 
3.1 Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί 

καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. 

3.2 Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C 

το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

3.3 Τα τεμάχια βοείου κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης 

τουλάχιστον 7- 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

3.4 Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει να είναι αποστεωμένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα 

εξής τμήματα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς». 

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

3.6 Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. 

3.7 Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή 

τάγγισης. 

3.8 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

-Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 
 

-Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 
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4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου. 
 

4.1 Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη 

συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
 

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και  

παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 
 

6. Συσκευασία 
 

6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 

κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 

1935/2004). Τo καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι 

μεταξύ 450 έως 550 γραμμάρια. 
6.2 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). 

6.3 Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους 

και αντοχής για παλετοποίηση. 
 

7. Επισήμανση 
 

7.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήμανση με 

τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία: 

-Το είδος ‘‘μοσχάρι άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της 

παραγρ. 3.4 

-Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

-Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος). 

-Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή    

ή του υπεύθυνου. 

-Η σήμανση αναγνώρισης 

-Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των

    βοοειδών, ήτοι: 

- Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου 

- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής 

- Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του σφαγείου 

- Η ημερομηνία σφαγής 

-Οδηγίες συντήρησης 

- Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με 

τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

-Το είδος ‘‘μοσχάρι άνευ oστών’’ 

-Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

-Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

-Η σήμανση αναγνώρισης 

-Ο αριθμός της σύμβασης. 

-Συνθήκες αποθήκευσης 
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Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 
3. Διαδικασία συντήρησης 

 
Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 

7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε 

θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 

Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας 

(όπως πραναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια 

που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 

5. Απαράβατοι Όροι 
 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

 

10.1 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

7. Χοιρινού Κρέατος 

 

1. Εισαγωγή 

 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τεμαχίων 

χοιρινού κρέατος για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

1.2 Ορισμός 

«Κρέας» σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων στον εν 

λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», 

συμπεριλαμβανομένου του αίματος. 

 

2. Γενικές απαιτήσεις 

 

2.1 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει 

σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις 

του Καν. 853/04. 

Προσοχή 

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές 

προσφορές: 

-Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους 

της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι τα υπό προμήθεια τεμάχια βοείου κρέατος 

θα έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 8 ημέρες από την ημερομηνία 

παραλαβής τους. 
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Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 

ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 

εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

2.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής 

τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

3.1 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7- 8 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

3.2 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι 

κατάψυξη)7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

3.3 Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, 

είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας είτε θηλυκά που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή. 

3.4 Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη στην εμφάνιση και να 

έχουν  

ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες. 

3.5 Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι κατανεμημένο, 

λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και 

αφαίρεση του εξωτερικού λίπους ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 

χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να γίνει σε κάθε σημείο του σφαγίου. 

3.6 Τα τεμάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα εξής τμήματα του 

σφαγίου: «σπάλα» ή «μπούτι», τα οποία πρέπει να είναι αποστεωμένα. 

 

 

3.7 Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του είδους 

3.8 Να είναι καλά συντηρημένοκαι καθαρό. 

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

3.10 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

_ Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 

_ Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

 

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

4.1 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και 

αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο 

για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

5. Χημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 

 

6. Συσκευασία 

 

6.1 Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 

κενό με υλικά συσκευασίας, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 

1935/2004). Το βάρος κάθε τεμαχίου άνευ οστών θα πρέπει να είναι μεταξύ 450 έως 550 

γραμμάρια. 

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

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

7. Επισήμανση 

 

7.1 Επί της εξωτερικής ατομικής συσκευασίας (πρώτης συσκευασίας) να υπάρχει επισήμανση με 

τα παρακάτω τουλάχιστον αναγραφόμενα στοιχεία: 

_ Το είδος ‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της 

παραγρ. 3.6. 

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

_ Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος). 

_Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή 

ή του υπεύθυνου. 

_ Η σήμανση αναγνώρισης 

_ Οδηγίες συντήρησης 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

_ Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής 

7.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με 

τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

_ Το είδος ‘‘χοιρινό άνευ oστών’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της 

παραγρ. 3.6. 

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

_ Η σήμανση αναγνώρισης 

_ Ο αριθμός της σύμβασης. 

_ Συνθήκες αποθήκευσης 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

3. Διαδικασία συντήρησης 

 

Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να διασφαλίζεται θερμοκρασία 

7°C το ανώτερο σε  

όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα 

όργανα θερμομέτρησης και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε 

χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα  

 

 

στον έλεγχο. 

Η διανομή θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες ως 

ανωτέρω συνθήκες θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν 

σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 
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Προσοχή 

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της τεχνικής 

προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο χοιρινό κρέας θα έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης 

τουλάχιστον 8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

 

 

 

10.Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

 

10.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

Ομάδα Α5α  ---   Είδη Παντοπωλείου 

 

8. Ξερών Φασολιών  
 

1. Εισαγωγή 
 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια ξερών 

φασολιών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

1.2 Ορισμός Ξερών Φασολιών 

1.2.1 Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του 

φυτού φασίολος (Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). 

1.2.2 Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και τη μορφή τους σε κατηγορίες 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει. Τα υπό προμήθεια φασόλια θα είναι 

μεσόσπερμα (μέτρια). 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

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

τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

2.2 Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 

μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

3.1 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι ώριμα, μαλακά και αλευρώδη, το εξωτερικό τους χρώμα είναι 

λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή. Δεν θα πρέπει να είναι συρρικνωμένα και δεν θα πρέπει να 

εμφανίζουν αλλοιώσεις ή αυξημένη θερμοκρασία. 

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

κόκκους άλλων προϊόντων. 

 

4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
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4.1 Τα φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

 

 

4.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές 

ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 

37227/87). 
 

5. Συσκευασία 

 

Τα ξερά φασόλια θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα 

περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού, σύμφωνα με 

την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

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

Οι συσκευασίες των φασολιών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής 

και βάρους για παλετοποίηση. 

 

6. Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

 

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

• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου για ελληνικά 

φασόλια). 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

• Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

• Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 
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Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

7.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής 

στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

7.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των φασολιών για το χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της. 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται 

την απόρριψη παραλαβής των ξερά φασόλια. 
 

8.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

9. Φακής  

 

1. Εισαγωγή 

 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια φακής για 

τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

1.2 Ορισμός Φακής 

1.2.1 Η ονομασία φακή (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα 

σπέρματα του φυτού  

της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). Εμφανίζεται με διάφορα χρώματα (πράσινη, 

καφέ, κόκκινη). Οι υπό προμήθεια φακές θα είναι καφέ χρώματος. 

1.2.2 Οι ποικιλίες φακής ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων, στις 

εξής κατηγορίες: μεγαλόσπερμες (πλατιές ή χοντρές), μεσόσπερμες, μικρόσπερμες (ψιλές). Οι 

υπό προμήθεια φακές θα είναι ψιλές ή χοντρές. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

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

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

2.2 Η φακή θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες 

από την ημερομηνία παράδοσης. 

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 
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3.1 Η φακή θα πρέπει να είναι ώριμη, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνή και όχι συρρικνωμένη. 

Οι κόκκοι της φακής να μην είναι ξεροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου να μην 

είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο). 

3.2. Η φακή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή 

κόκκους άλλων προϊόντων. 

 

4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

4.1 Η φακή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

4.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της φακής (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), 

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

 

5. Συσκευασία 

 

Η φακή πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες, σε 

συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή 

νομοθεσία. 

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

Οι συσκευασίες της φακής θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και 

βάρους για παλετοποίηση. 

 

6. Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση τωνπροϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

 

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

• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

• Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου για ελληνικά 

φασόλια). 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της  

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

• Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

• Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
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Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του 

χαρτοκιβωτίου και δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

7.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής 

στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

7.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των ζυμαρικών για το χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής της φακής. 

 

8.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

10. Ζυμαρικών  

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια ζυμαρικών 

για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

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

 

2.3 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

2.4 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

 

3.1 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες 

ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. 

3.2 Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα 

ή επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες 

ανωμαλίες. 
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4. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

4.1. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ.  

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.). 

4.2. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 

όρια που θέτει η κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου. 

4.3. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 

1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

5. Συσκευασία 

 

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, 

κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 0,5 κιλού σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). Οι συσκευασίες των 

ζυμαρικών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

6. Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

• Η ονομασία του τροφίμου. 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Ο κατάλογος των συστατικών. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

• Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στην παρασκευή του προϊόντος και εξακολουθεί να 

υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

• Η ονομασία του τροφίμου. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

•Ο αριθμός των πλαστικών συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, 

εκφραζόμενο σε κιλά ή γραμμάρια ανά χαρτοκιβώτιο. 

•Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 
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Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

7.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι αποδέχεται τους όρους της προδιαγραφής 

στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

7.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα των ζυμαρικών για το χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

 

 

9. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι, καθόσον προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της 

παραλαβής. 

9.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

11. Συμπυκνωμένου Γάλακτος (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, 

μερικά αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 

7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την 

συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

2.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής 

τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 80α 

του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. 

2.3 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 10 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

 

3. Χαρακτηριστικά του τροφίμου 

 

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

3.2 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου 

γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. 

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

3.4 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, 

ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

3.5 Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 

οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

 

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

να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

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

4.3 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το 

προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

5.1 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 

χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

5.2 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 

κτηνιατρικών προϊόντων και αντιμικροβιακών παραγόντων, βαρέα μέταλλα, κασσίτερος, 

διοξίνες, μυκοτοξίνες κ.ά.). 

 

6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την L.monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 

2073/2005). 

7. Συσκευασία 

 

7.1 Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό 

περιεχομένου περίπου 400 – 410 ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και 

σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 

7.2 Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες 

ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και σύμφωνα με 

την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 

7.3 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

7.4 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 

να μην παρουσιάζει διαρροές. 

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

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

8. Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml. 

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

_ Οδηγίες συντήρησης 

_ Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

_ Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ)

     1169/2011. 
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_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

_ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

_ Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 

βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

_ Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

9.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της 

τεχνικής προδιαγραφής. 

9.2 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να εγγυάται τη διατηρησιμότητα του γάλακτος για 

χρονικό διάστημα 10 μηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του. 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

10.1.Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

12. Ζάχαρης 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια λευκής 

κρυσταλλικής ζάχαρης για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 
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2.1 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 

1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

2.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία.  

 

 

 

 

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

 

3.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωματώματα και να ρέει 

ελεύθερα. 

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

 

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις από ατελή 

επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

5. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

5.1 Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

5.2 Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 

99,7% ή άνω, προσδιοριζόμενη με την πολωσιμετρική μέθοδο (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013). 

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

5.4 Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 

1308/2013. 

 

6. Συσκευασία 

 

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα χάρτινους 

περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου 1,0 κιλού, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

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

διαρροές. 

Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους 

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

7. Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

 

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

• Η ονομασία του τροφίμου. 

• Η καθαρή ποσότητατου τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
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• Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ)

     1169/2011. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

θα πρέπει να  

ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

 

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

• Η ονομασία του τροφίμου. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

•Ο αριθμός των χάρτινων συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο 

σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

8.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται όλους 

τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

8.2 Υπεύθυνη δήλωση εγγυάται τη διατηρησιμότητα της ζάχαρης για το χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της. 

 

   

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

9.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

13. Ντοματοπολτού (πελτές ντομάτας) 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

τοματοπολτού για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Με τον όρο τοματοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συμπύκνωση του 

σαρκώδους χυμού των νωπών ώριμων καρπών, καλής ποιότητας, κόκκινης τομάτας 

(Lycopersicum esculentum P.Mill) με αποβολή μέρους του περιεχόμενου νερού. 
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2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

2.2 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

2.3 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3. Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά 

 

3.1 Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και ομοιογενή 

σύσταση και χρώμα  

ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο. 

3.2 Ο τοματοπολτός δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 

οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

3.3 Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα τραχιά μέρη της τομάτας, σκώληκες, 

έντομα, προνύμφες κ.λ.π. 

 

4.Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

 

4.1 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 

παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

4.2. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν. 

Θεωρείται αλλοιωμένος όταν παρουσιάζει οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη ή όταν έχει 

προσβληθεί από ευρωτίαση. Γενικά ο τοματοπολτός πρέπει να έχει καλή γεύση, χαρακτηριστική 

ενός κατάλληλα μεταποιημένου προϊόντος. 

 

5.Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

5.1 Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό 

τομάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα. 

5.2 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, 

χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

5.3 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, χαλκός, 

κασσίτερος κ.ά.). 

5.4 Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 

1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείμενης εθνικής νομοθεσίας. 

 

6.Συσκευασία 

 

6.1 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό 

 βάρος περιεχομένου 400 γραμμαρίων, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και 

εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

6.2 Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

6.3 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 

να μην παρουσιάζει διαρροές. 

6.4 Οι συσκευασίες του τοματοπολτού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

ΑΔΑ: 7ΒΣ5Ω9Μ-ΓΟΩ



Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 64 

 

 

7.Επισημάνσεις 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

• Η ονομασία του τροφίμου (τοματοπολτός διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης). 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά κατά την 

παραγωγική διαδικασία. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός    ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 

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

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

• Η ονομασία του τροφίμου. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

•Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, 

σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

• Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

8.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυάται τη διατηρησιμότητα του τοματοπολτού, για χρονικό 

διάστημα 24 μηνών τουλάχιστον, από την παραλαβή του. 

8.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της τεχνικής 

προδιαγραφής. 

 

 

5. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

9.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
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Ομάδα Α5β  -- Είδη Παντοπωλείου  --  Τυρί Φέτα 

 
14. Τυριού «Φέτα ΠΟΠ» 

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια τυριού 

«ΦΕΤΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

1.2 Ορισμός 

H oνομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 

για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις 

περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του 

Νομού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο. Το γάλα, που χρησιμοποιείται για 

την παρασκευή της «ΦΕΤΑΣ» (FETA) πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις παραπάνω 

αναφερόμενες περιοχές. 

 

2. Γενικές απαιτήσεις 

 

2.1 H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 

853/04. 

2.2 Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 

και Κανονισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) 

του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ». 

 

3. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

3.1 Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 3 μήνες από 

την ημερομηνία παράδοσης. 

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

3.3 Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερμίδα. 

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

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

3.6 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

3.7 Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

3.8 Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 

43%. 

 

4. Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

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

4.2 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

4.3 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και 

αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 

4.4 Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 

δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

5. Χημικά Χαρακτηριστικά 

 

5.1 Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και 
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αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα 

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

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

στην άλμη. 

 

6. Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, 

Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες 

[Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005]. 

 

7. Συσκευασία 

 

7.1 Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία σε 

εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της 

παρούσης προδιαγραφής, το προϊόν τεμαχίζεται σε ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε 

υποσυσκευασία (πρώτη συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) κατάλληλη για τρόφιμα 

(Κανονισμός (ΕΚ) αρ.1935/2004). 

7.2 Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να καλύπτονται από 

άλμη. 

7.3. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία να είναι 400 

γραμμάρια. 

7.3. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και 

οπές), να μην παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

7.4 Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

8. Επισήμανση 

 

8.1 Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 

είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι 

_ Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

_ Είδoς ή είδη γάλακτoς (πoσoστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε τo τυρί. 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

_ Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

_ Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

_ Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένo σε κιλά ή 

      γραμμάρια. 

_ Η ημερομηνία παραγωγής. 

_ Η ημερομηνία συσκευασίας. 

_ Αριθμό που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθμός υποσυσκευασίας – 

ημερομηνία παραγωγής. 

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

_ Οδηγίες συντήρησης. 

_ Ελάxιστo λίπoς (υπoλoγισμένo σε ξερή oυσία). 

_ Μέγιστη υγρασία. 

_ Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 

προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη 

σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 
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Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

8.2 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να υπάρχει επισήμανση με 

τα παρακάτω στοιχεία: 

_ Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

_ Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού 

_ Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

_ Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού 

_ Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

_ Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

_ Αριθμός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) 

εκφρασμένo σε κιλά ή γραμμάρια. 

_ Ο αριθμός της σύμβασης 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

3. Διαδικασία συντήρησης 

 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους 

θερμοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα 

όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή της θερμοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα 

πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

 

 

5. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 

 

11.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

 
Ομάδα Α6  --  Είδη Οπωροπωλείου 

 

15. Οπωρολαχανικών (μήλα, πορτοκάλια, λάχανο) 

 

1. Εισαγωγή 

 

Προσοχή 

 

4. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 

μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

-- Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της 

προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

-- Υπεύθυνη δήλωση ότι εγγυώνται τη διατηρησιμότητα του τυριού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 3 μηνών από την παραλαβή του. 
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

οπωρολαχανικών, και συγκεκριμένα μήλων, πορτοκαλιών και λάχανων για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

2.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011] 

2.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2.3 Τα μήλα και τα πορτοκάλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές 

Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα με τις Γενικές 

Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) του ίδιου Κανονισμού. 

2.4 Τα μήλα και τα πορτοκάλια θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) 

αριθ. 543/2011. 

2.5 Τα μήλα θα είναι κόκκινα. 

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

2.7 Τα πορτοκάλια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει κατά μέγιστο 14 τεμάχια και το 

συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

2.8 Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα 

συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει 10 έως 

12 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

2.9 Οι μονάδες συσκευασίας των μήλων και των πορτοκαλιών θα παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα μπορούν να παλετοποιούνται. 

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

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά Τροφίμου 

 

Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (για τα μήλα και τα 

πορτοκάλια Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν (ΕΕ) αριθ. 

543/2011, ενώ τα λάχανα με τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Α του 

ίδιου Κανονισμού, τα προϊόντα πρέπει να είναι: 

• Ακέραια 

•Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 

καθιστούν ακατάλληλαγια κατανάλωση. 

• Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 

• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 

• Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς. 

• Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 

• Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση. 

• Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν 

τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 

προορισμού. 

• Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι υπερβολικά και οι καρποί να 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης και να μην είναι υπερώριμοι. 

 

3. Επισημάνσεις 
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Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 

543/2011. 

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

• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

• Η περιοχή παραγωγής 

• Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

• Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 

 

• Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 

τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

• Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της. 

• Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υποχρεούται να υποβάλει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

6.1 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της 

προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

Ομάδα Β   ---   Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής 

 

16. Βρεφικές Πάνες 

 
1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σε 

βρεφικές πάνες για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
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1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου 18 τεμαχίων. 

2.2 Οι υπό προμήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε μέγεθος από 11 έως 25 kg. 

2.3 Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι απορροφητικές 

και να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς - κρατς». 

2.4 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. 

2.5 Η ημερομηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 

μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

2. Συσκευασία 

 

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

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: 

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

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

ημερομηνία παράδοσης, 

γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

3. Επισημάνσεις 

 

4.1 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του εφοδίου. 

 

7.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και 

συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 
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17. Μωρομάντηλων  

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

μωρομάντηλων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον 72 τεμάχια. 

2.2 Να είναι υγρά και να έχουν ευχάριστο άρωμα. 

2.3 Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιδερμίδες. 

2.4 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική καιευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

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

ημερομηνία  

παράδοσης. 

2.6 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με ταπροβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής καιασφάλειας προϊόντων. 

 

3.Συσκευασία 

 

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

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής 

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

ημερομηνία παράδοσης,  

γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

4.Επισημάνσεις 

 

4.1 Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον 

οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

5.Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές 
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  μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έλαβαν γνώση και 

συμμορφώνονται με τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς 

μεταβολή. 

 

 

6. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη  

της παραλαβής. 
 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

18. Σκόνη για Πλύσιμο Ρούχων  

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σκόνης για 

το πλύσιμο ρούχων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο. 

2.2 Η σκόνη πλυσίματος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

και θα διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

2.3 Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 24 μεζούρες. 

2.4 Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

2.5 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

2.6 Να μην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα. 

2.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη 

από 5% αντίστοιχα. 

 

3. Συσκευασία 

 

3.1 Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία η οποία 

δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού. 

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής, 

β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου, 

δ) η δοσολογία, 

ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 
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Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές 

τους μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους 

όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 

 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

19. Υγρού Καθαριστικού Γενικής Χρήσης 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια υγρού 

καθαριστικού γενικής χρήσης για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 

εθνική νομοθεσία. 

2.2 Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

2.3 Να είναι υγρό με ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

2.4 Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

2.5 Η δοσολογία, για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση), να μην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού. 

2.6 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα. 

2.7 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη 

από 5% αντίστοιχα. 

2.8 Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3. Συσκευασία 

 

3.1 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστικές φιάλες με 

καπάκι με καθαρό περιεχόμενο ενός (1) λίτρου προϊόντος. 
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3.2 Κάθε συσκευασία να είναικαινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης, και να μην 

παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή ρωγμές. 

3.2Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής,  

β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

γ) ο όγκος του περιεχομένου,  

δ) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για 

παλετοποίηση. 

 

4. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη 

 της παραλαβής. 

 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

 

20. Υγρού Απορρυπαντικού Πιάτων  

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια υγρού 

απορρυπαντικού πιάτων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές 

τους μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

όλους τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 
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2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να παράγεται και αν συσκευάζεται σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 

εθνική νομοθεσία. 

2.2 Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,5 lt προϊόντος. 

2.3 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο και να διαλύει εύκολα τα λίπη. 

2.4 Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή. 

2.5 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε μη ιονικά τασιενεργά θα είναι μικρότερη 

από 5% αντίστοιχα. 

 

3. Συσκευασία 

 

3.1 Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια πλαστική φιάλη με καπάκι, 

που θα κλείνει ερμητικά και δε θα έχει σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει διαρροές. 

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ΄ελάχιστον:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

β) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,  

γ) τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου,  

δ) η δοσολογία, 

ε) ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

4. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

 

 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές 

τους μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολότους, χωρίς μεταβολή. 
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4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 

 

 Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

 

21. Οδοντόκρεμας  
 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

συσκευασιών οδοντόκρεμας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Κάθε σωληνάριο θα περιέχει 75 ml  προϊόντος και η ακριβής ποσότητα θα αναγράφεται σε 

κάθε τεμάχιο. 

2.2 Να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή. 

2.3 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

2.4 Να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,25% κ.β. ή τουλάχιστον 1150ppmF-. 

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

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

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.Συσκευασία 

 

3.1 Κάθε σωληνάριο θα είναι αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης και 

θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη κλειστό κουτί. 

3.2 Σε κάθε συσκευασία (κουτί), θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή, 

β) τα συστατικά του προϊόντος, , 

γ) η περιεκτικότητα σε φθοριούχο νάτριο,  

δ) οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

4.Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 
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Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

Προσοχή 

 

5.Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους 

της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 

 

 

6.Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 

 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 

 
22. Σαμπουάν  

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σαμπουάν 

για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  

Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Κάθε συσκευασία θα περιέχει 400 ml προϊόντος. 

2.2 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες. 

2.3 Να προορίζεται για χρήση σε κανονικά μαλλ 

2.4 Να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα. 

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

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

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3. Συσκευασία 

 

3.1 Η συσκευασία να είναι πλαστική, καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

Δε θα πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή,  

β) οι οδηγίες χρήσης,  

γ) τα συστατικά του προϊόντος  

 

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 
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4. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στοδιαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της 

προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 

 

 

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

23. Οδοντόβουρτσων  

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 

οδοντοβουρτσών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες. 

2.2 Να διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής. 

2.3 Να είναι μέτριας σκληρότητας (medium). 

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

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

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.Συσκευασία 

 

3.1 Κάθε οδοντόβουρτσα θα είναι καινούρια και αχρησιμοποίητη και θα περιέχεται σε 
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κατάλληλου μεγέθους χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη 

συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης, μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα της 

κεφαλής της. 

 

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: 

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής 

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

4.Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

5.Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντεςστο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους 

όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 

 

 

6.Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

24. Σαπουνιού   

 

1. Εισαγωγή 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια σαπουνιών 

για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Να είναι στερεό σε πλάκα με ευχάριστη οσμή. 

2.2 Να μην προκαλεί ερεθισμούς στο δέρμα. 

2.3 Το βάρος κάθε τεμαχίου θα είναι 80gr. 
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2.4 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

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

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3. Συσκευασία 

 

3.1 Κάθε σαπούνι θα περιέχεται σε χάρτινη ή πλαστική κλειστή και σφραγισμένη 

συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

 

 

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και 

του υπεύθυνου διανομής,  

β) τα συστατικά του προϊόντος,  

γ) η ποσότητα σε gr 

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

4. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστονοι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία 

υπεύθυνη δήλωση,με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται όλους τους 

όρους της προδιαγραφής στο σύνολότους, χωρίς μεταβολή. 

 

  

4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

25. Σερβιέτες 

 

1. Εισαγωγή 
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για σερβιέτες για τις ανάγκες 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

2.1 Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από 12 τεμάχια. 

2.2 Οι σερβιέτες να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για 

μεγάλη ροή». 
2.3 Να έχουν ανατομικό σχήμα. 

2.4 Να φέρουν προστατευτικά «φτερά». 

2.5 Να είναι δερματολογικά ελεγμένες και να μην προκαλούν ερεθισμούς. 

2.6 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

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

στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3. Συσκευασία 

 

3.1Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, ενώ όλα 

τα τεμάχια θα  

περιέχονται επίσης σε κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, χωρίς ίχνη παραβίασης. 

3.2 Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

β) η ημερομηνία παραγωγής,  

γ) ο αριθμός των τεμαχίων ανά συσκευασία  

3.3 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

4. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

3. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν με τις τεχνικές προσφορές μία 

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους 

της προδιαγραφής στο σύνολό τους, χωρίς μεταβολή. 
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4. Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 

συνεπάγεται την απόρριψη της παραλαβής. 
 

6.1  Κάθε άλλη σχετική διάταξη της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. 
 

 
 

26. Χαρτί Υγείας  
 

Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό. Σε κατάλληλα 

τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 8 ρολών λευκού χρώµατος των 85 γραμμαρίων,  στην 

οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση καθώς και το μήκος ρολού,  μέτρα, αριθμός 

φύλλων κλπ.   

 

1. Συσκευασία 

 

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

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται: 

α) η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

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

ημερομηνία παράδοσης, 

γ) τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται  

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

2. Επισημάνσεις 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα κατ΄ελάχιστονοι παρακάτω επισημάνσεις: 

• Η επωνυμία του προϊόντος. 

• Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

• Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

• Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Προσοχή 

Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» πρέπει να τεθεί  

1. επί αυτοκόλλητης ταινίας η οποία επικολλάται επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου και 

δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να αφήσει ίχνη  

                                                                ή 

2. να εκτυπωθεί επί της συσκευασίας και επί του χαρτοκιβωτίου 

 

Προσοχή 

 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με τις τεχνικές 

προσφορές: 

_ Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους της 

τεχνικής προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς καμία μεταβολή. 

_Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια είδος τηρεί όλες τις σχετικά  διάταξης της 

ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας  
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Απαράβατοι Όροι 

 

Όλοι οι όροι της προδιαγραφής (των τεχνικών προδιαγραφών) θεωρούνται απαράβατοι και 

η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής του τροφίμου. 
______________________ 

 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης (Α΄) ποιότητας και σε ότι αφορά τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. 

Επίσης όλα τα είδη θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 

αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ και 

παντοπωλεία .  

Σε όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα είναι 

πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία παράδοσης τους.  

    Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να 

τα αντικαταστήσει αμέσως με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή. Οι δαπάνες επιστροφής στον 

προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων επήλθε η οποιαδήποτε βλάβη σε νήπιο, δημότη 

υπάλληλο, κλπ, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης που προξένησε το 

ακατάλληλο προϊόν.   

 

                                                                            Δράμα, 23 Μαΐου 2016 
                                                                                                                                 

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                 Θεωρήθηκε                                 

       Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου                                  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης                                                                                                          

                                                                                              Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  

              & Πολιτισμού                   

  

 

 

  

          Αναστασία Στεργιοπούλου                                         Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

ΑΔΑ: 7ΒΣ5Ω9Μ-ΓΟΩ



Διακήρυξη  --  Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής   --  2016                                          Σελίδα 84 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Πληρ.: Α. Στεργιοπούλου 

Τηλ.: 2521351125 

Fax:  2521351126 

E-mail:  aster@0659.syzefxis.gov.gr                                                                        

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

              
 
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:  

 

Ομάδα Α1   ---  Βρεφικές Τροφές 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 Κρέμα Δημητριακών (300 gr) Τεμάχιο 664 2,50 1.660,00   

2 Κρέμα Ρυζάλευρο (150 gr) Τεμάχιο 664 2,30 1.527,20   

3 Γάλα Σκόνη - 2ης  βρεφικής ηλικίας (400 gr) Τεμάχιο 300 6,00 1.800,00   

Σύνολο 4.987,20   

ΦΠΑ 13% 648,34   

Γενικό Σύνολο 5.635,54  

Σύνολο   

ΦΠΑ 23%   

Γενικό Σύνολο   
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Ομάδα Α2   ---   Κοτόπουλο 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 Κοτόπουλο Νωπό (ολόκληρο)  Κιλό 21904 2,85  62.426,40  

Σύνολο 62.426,40  

ΦΠΑ 13% 8.115,43  

Γενικό Σύνολο 70.541,83  

Σύνολο   

ΦΠΑ 23%   

Γενικό Σύνολο   

 
 
Ομάδα Α3   ---   Ελαιόλαδο 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 
Ελαιόλαδο - εξαιρετικά παρθένο - (σε πλαστικό 

μπουκάλι του 1 lt)  Λίτρο 33744 4,60 155.222,40 
 

Σύνολο 155.222,40  

ΦΠΑ 13% 20.178,91  

Γενικό Σύνολο 175.401,31  

Σύνολο   

ΦΠΑ 23%   

Γενικό Σύνολο   

 

Ομάδα Α4   ---   Κρέας 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 
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1 Μοσχάρι - (σε συσκευασία από 450 - 550 gr) Κιλό 18826 8,00 150.608,00  

2 Χοιρινό - (σε συσκευασία από 450 - 550 gr) Κιλό 21056 5,20 109.491,20  

Σύνολο 260.099,20  

ΦΠΑ 13% 33.812,90  

Γενικό Σύνολο 293.912,10  

Σύνολο   

ΦΠΑ 23%   

Γενικό Σύνολο   

Ομάδα Α5α  ---   Είδη Παντοπωλείου 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 Φασόλια μέτρια - (σε πλαστική συσκευασία των 500 gr.) Τεμάχιο 37928 1,30 49.306.40 --- 

2 Φακές χοντρές - (σε πλαστική συσκευασία των 500 gr.) Τεμάχιο 44032 0,82 36.106.24  --- 

3 
Μακαρόνια Σπαγγέτι Νο 6 - (σε πλαστική συσκευασία 

των 500 gr) Τεμάχιο  49176 0,45 22.129,20 
 

4 
Γάλα Εβαπορέ - (σε μεταλλική συσκευασία των 400 - 410 

ml) Τεμάχιο 48864 0.60 29.318,40  
 

 

5 Ζάχαρη – (σε χάρτινη συσκευασία του 1 kg.) Κιλό 33744 0,63  21.258.72 

6 
Πελτές Ντομάτας – (σε μεταλλική συσκευασία των 

400gr) Τεμάχιο 22496 1,20 
 

26.995,20 

Σύνολο 136.860,24  

ΦΠΑ 13% 17.791,83  

Γενικό Σύνολο 154.652,07  

Σύνολο  48.253,92 

ΦΠΑ 23%  11.098,40 

Γενικό Σύνολο  59.352,32 

Σύνολο (13% + 23%)  185.114,16  

ΦΠΑ (13% + 23%)  28.890,23  
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Γενικό Σύνολο(13% + 23%)  214.004,39  
 

 

 

 

Ομάδα Α5β ---   Είδη Παντοπωλείου (Φέτα) 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 Φέτα – (συσκευασία των 400 gr) Τεμάχιο 32784 3,80 124.579,20   

Σύνολο 124.579,20  

ΦΠΑ 13% 16.195,30   

Γενικό Σύνολο 140.774,50   

Σύνολο   

ΦΠΑ 23%   

Γενικό Σύνολο   

 

 

 

 

 

Ομάδα Α6  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 Μήλα - (συσκευασία (διχράκι) των 2 kg)  Συσκευασία 33744 1,60 53.990,40 --- 

2 Πορτοκάλια - (συσκευασία (διχράκι) των 2 kg) Συσκευασία 63768 1,50 95.652,00 --- 

3 Λάχανο  Κιλό  33744 0,40 13.497.60 --- 

Σύνολο 163.140,00  

ΦΠΑ 13% 21.208,20  

Γενικό Σύνολο 184.348,20  

Σύνολο   

ΦΠΑ 23%   

Γενικό Σύνολο   
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Ομάδα Β   ---   Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής   

α/α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Σύνολο 

(13% ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(23% ΦΠΑ) 

1 Πάνες (18 τεμάχια για μωρά από 11 – 25 kg)           Συσκευασία 1728 5,80  10.022,40 

2 Μωρομάντηλα  (72 μαντιλάκια) Συσκευασία 1728 1,00  1.728,00 

3 Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων (24 μεζούρες) Συσκευασία 11248 2,50  28.120,00 

4 Καθαριστικό Υγρό Γενικής Χρήσης (1 lt) Λίτρο 11248 2,00  22.496,00 

5 Υγρό Πιάτων (0,5lt) Τεμάχιο 11248 1,20  13.497,60 

6 Οδοντόκρεμα (75ml) Τεμάχιο 12916 1,50  19.374,00 

7 Σαμπουάν – κανονικά μαλλιά (400ml) Τεμάχιο 12916 1,90  24.540,40 

8 Οδοντόβουρτσα – μέτριας σκληρότητας  Τεμάχιο 1668 1,30  2.168,40 

9 Σαπούνι  (80gr) Τεμάχιο 1668 0,45  750,60 

10 Σερβιέτες Υγείας – για μεγάλη ροή (12 τεμάχια) Συσκευασία 2500 2,10  5.250,00 

11 Χαρτί Υγείας (8 τεμάχια) Συσκευασία 11248 1,40  15.747,20 

Σύνολο   

ΦΠΑ 13%   

Γενικό Σύνολο   

Σύνολο  143.694,60 

ΦΠΑ 23%  33.049,76 

Γενικό Σύνολο  176.744,36 

 
  Δράμα, 23 Μαΐου 2016 

   

                                                                                                     

                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 

          Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου                                                            Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Κοινωνικής                                                                                                        

                                                                                                   Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού                   

  

  

  

          Αναστασία Στεργιοπούλου                                                    Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ
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Οικονομική Προσφορά Α1 
 

Ομάδα Α1   ---  Βρεφικές Τροφές 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

  

α / α Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασ

ία 

Λίτρο  

Τιμή 

προσφοράς 

τεμαχίου –

κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς

) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή προσφοράς  

τεμαχίου –κιλού –συσκευασίας  

 (Ολογράφως) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνο

λο 

Καθα

ρής 

Αξίας  

 

1 
Κρέμα 

Δημητριακών (300 

gr) 

664    

2 
Κρέμα Ρυζάλευρο  

(150 gr) 
664    

3 
Γάλα Σκόνη –  

2ης  βρεφικής 

ηλικίας (400 gr) 

300    

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε 

είδος καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

                  

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου 

πίνακα) 

 

                                                                         Δράμα       /      / 2016 

                                          

                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                      

 

                                                                                                 (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Οικονομική Προσφορά Α2  

 
 
Ομάδα Α2   ---   Κοτόπουλο 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

 

   α 

/α 
                       Είδος 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) 
 

 

 

 
Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 Κοτόπουλο - νωπό  (1500 – 1750 gr) 
____________ 

% 

    

__________________________

______ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας Α2 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) _____________ € 

              

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

           Δράμα       /      / 2016 

 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Οικονομική Προσφορά Α3  

 

 
Ομάδα Α3  ---   Ελαιόλαδο 

                

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

α /α 

 

Είδος 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) 

 

 

 

 
Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 
Ελαιόλαδο - εξαιρετικά παρθένο 

- 1 lt  
____________ % 

    

____________________________

____ 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας Α3 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ________________ € 

 

 

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2016 

 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                   

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή) 
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Οικονομική Προσφορά Α4  
 

Ομάδα Α4   ---   Κρέας 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

   α /α                        Είδος 
Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) 
 

 

 

 
Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 
Μοσχάρι - (σε συσκευασία από 450 - 

550 gr) ____________ 

% 

___________________________

_____ 
2 

Χοιρινό - (σε συσκευασία από 450 - 

550 gr) 

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας Α4 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) ________________ € 

              

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

           Δράμα       /      / 2016 

 

                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                  

 

 

                                                                                              (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Οικονομική Προσφορά Α5α  
 

Ομάδα Α5α  ---   Είδη Παντοπωλείου 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

Ομάδα Α5α  --  13% ΦΠΑ 

α / α Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασί

α 

Λίτρο  

Τιμή 

προσφοράς 

τεμαχίου –

κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή προσφοράς  

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

 (Ολογράφως) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 

Καθαρής 

Αξίας  

 

1 

Φασόλια –  

(σε πλαστική 

συσκευασία των 500 

gr.) 

37928    

2 

Φακές – 

 (σε πλαστική 

συσκευασία των 500 

gr.) 

44032    

3 

Μακαρόνια Σπαγγέτι 

Νο 6 –  

(σε πλαστική 

συσκευασία των 500 gr) 

49176    

4 
Γάλα Εβαπορέ –  

(σε μεταλλικό κουτί 

των 400 – 410 ml) 

48864    

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

 

Ομάδα Α5α  --  23% ΦΠΑ 

α / α Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασία 

Τιμή 

προσφοράς 

τεμαχίου –

Τιμή προσφοράς  

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

Σύνολο  

Καθα

ρής 
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Λίτρο  κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς

) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 (Ολογράφως) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Αξίας  

 

1 
Ζάχαρη –  

(σε χάρτινη 

 συσκευασία του 1 kg.) 

33744    

2 
Πελτές – 

(σε μεταλλική 

συσκευασία των 400gr) 

22496    

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 23%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

 

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε 

είδος καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

                  

α/α 
 Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Ομάδα Α5α  --  13%  (χωρίς ΦΠΑ)  

2 Ομάδα Α5α  --  23%  (χωρίς ΦΠΑ)  

Σύνολο Καθαρής Αξίας χωρίς ΦΠΑ (13% και 23%)  

 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς 13% & 23% ΦΠΑ) 

του ανωτέρου πίνακα 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2016 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                      

 

 

                                                                                           (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Οικονομική Προσφορά Α5β  
 
Ομάδα Α5β  ---   Είδη Παντοπωλείου (Τυρί Φέτα) 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

α / α Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασί

α  

Λίτρο  

Τιμή 

προσφοράς 

τεμαχίου –

κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς

) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή προσφοράς  

τεμαχίου –κιλού –

συσκευασίας  

 (Ολογράφως) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 

Καθαρής 

Αξίας  

 

1 

Φέτα –  

(συσκευασία των 400 

gr) 

32784    

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 13%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  

                   

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή για κάθε 

είδος καθώς και η συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου 

πίνακα) 

 

                                        Δράμα       /      / 2016 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                                                         (σφραγίδα - υπογραφή) 
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Οικονομική Προσφορά Α6  
 
 

Ομάδα Α6  ---   Είδη Οπωροπωλείου 

 

Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός ____________ 

Τηλέφωνο ____________________________________________ 

Fax: _________________________________________________ 

 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

 

 

 

α 

/α 

 

 

Είδος 

Ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) 

 

 

 

 
Αριθμητικώς        Ολογράφως  

1 Μήλα - (συσκευασία διχράκι των 2 kg)  

____________ 

% 

__________________________

______ 2 
Πορτοκάλια - (συσκευασία διχράκι των 

2 kg) 

3 Λάχανο  

Τιμή Προσφοράς της Ομάδας Α6 (σε €) μετά την έκπτωση (με 3 δεκαδικά) 

___________________ € 

 

              

Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) καθώς και 

η συνολική καθαρή αξία της ομάδας χωρίς το ΦΠΑ μετά την έκπτωση. 

 

Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς (με 3 δεκαδικά) του ανωτέρου πίνακα 

 

 

                                        Δράμα       /      / 2016 

 

                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                

 

 

                                                                                           (σφραγίδα - υπογραφή)  
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Οικονομική Προσφορά Α 
 

Ομάδα Β   ---   Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής   

 
Του   _______________________________________________ 

Έδρα ___________________________________________ 

Οδός _____________________________ Αριθμός _______ 

Τηλέφωνο ________________________________________ 

Fax: _____________________________________________ 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής -  έτους 2016 

 

Αφού  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προμήθειας  προσφέρω: 

 

α / α Είδος 

Τεμάχιο  

Κιλό 

Συσκευασία 

Λίτρο  

Τιμή 

προσφοράς 

τεμαχίου –

κιλού –

συσκευασίας  

(Αριθμητικώς

) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή προσφοράς  

τεμαχίου –κιλού – 

συσκευασίας – λίτρου   

 (Ολογράφως) 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο 

Καθαρής 

Αξίας 

 

1 

Πάνες (18 τεμάχια) για 

μωρά από 

11 – 25 kg  

1728    

2 
Μωρομάντηλα  - (72 

τεμάχια) 
1728    

3 

Σκόνη Πλυντηρίου 

Ρούχων – 

(24 μεζούρες) 

11248    

4 
Καθαριστικό Υγρό 

Γενικής Χρήσης - (1lt) 
11248    

5 Υγρό Πιάτων - (0,5lt) 11248    

6 Οδοντόκρεμα - (75ml) 12916    

7 Σαμπουάν - (400ml) 12916    

8 
Οδοντόβουρτσα –  

μέτριας σκληρότητας 
1668    

9 Σαπούνι - (80gr) 1668    

10 
Σερβιέτες Υγείας - (12 

τεμάχια) 
2500    

11 Χαρτί Υγείας - (8 τεμάχια) 11248    

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 23%  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ  
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Προσοχή:  Στην παρούσα ομάδα θα πρέπει να γραφεί η προσφορά του προμηθευτή καθώς και η 

συνολική καθαρή αξία της ομάδας με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. 

 

(Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να 

συμφωνεί με την τιμή προσφοράς της συνολικά καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) του ανωτέρου 

πίνακα) 
 

                                        Δράμα       /      / 2016 

                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                    

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  
 

 Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 15.6699.04 το ποσόν των 

1.261.362,23 € με τον ΦΠΑ με τίτλο  «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής (ΤΕΒΑ)» για το οικονομικό έτος 2016.  

 Εγκρίνει την Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ η οποία ορίστηκε  
με την υπ΄ αριθμ. 452/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 
                                                                                                          

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο  Δράμας. 
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