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1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1 Στοιχεία Φορέα 

Επωνυμία  ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση  1ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΩΝ 

Πόλη  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  81100 

Τηλέφωνο  2251045577 εσωτ. 4 

Φαξ  2251045577 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  k.mazioti@iliaktida-amea.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΖΙΩΤΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.iliaktida-amea.gr  

 

Κύρια δραστηριότητα του φορέα   

mailto:k.mazioti@iliaktida-amea.gr
http://www.iliaktida-amea.gr/
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Η κύρια δραστηριότητα του φορέα  είναι η Κοινωνική μέριμνα και υπηρεσίες κοινωνικής 

αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. με παροχή καταλύματος.   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://iliaktida-amea.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον Ν. 4412/16. και είναι  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ 

ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.800,00 € (καθαρή αξία, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης που πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του 

έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα 

ΑΜΚΕ», είναι  από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης ΣΑΕ : 

2017ΣΕ7192001  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην  Πράξης : «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

912/Φ.36/28-7-2017 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π. και 

έχει λάβει κωδικό MIS : 5008148 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου)  

και από εθνικούς πόρους μέσω του από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια και Συστηματική Παράδοση Τροφίμων Νωπών και 

Μακράς Διάρκειας.  

Η Διαγωνιστική Διαδικασία οργανώνεται σε Έξι Διακριτές Ομάδες, ως εξής: 

1. ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Τροφίμων Μέσης και Μακράς Διαρκείας (Γαλακτοκομικά Προϊόντα, 

Βρεφικές τροφές, Είδη παντοπωλείου). 

2. ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια Φρέσκου Κρέατος, Βόιου – Μοσχαρίσιου, Αιγοπροβάτων, 

Αλλαντικών  και κατεψυγμένων  

3. ΟΜΑΔΑ Γ: Πουλερικών νωπών και κατεψυγμένων – αυγά 

4. ΟΜΑΔΑ Δ: Ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων 

5. ΟΜΑΔΑ Ε: Προμήθεια Φρέσκων Τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) 

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Κατεψυγμένων λαχανικών.  

Οι διανομές θα οργανωθούν και θα υλοποιηθούν στους Ξενώνες ή στα γραφεία της Ηλιακτίδας 

ΑΜΚΕ. 

Κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε μία 

ή σε περισσότερες «Ομάδες», καλύπτοντας όλα τα επιμέρους προϊόντα που αναφέρονται στην 

αντίστοιχη «Ομάδα» ή ανά είδος όλων των προϊόντων. Για τις οικονομικές προσφορές κάθε 

Ομάδας χρησιμοποιούνται τα πρότυπα έντυπα του Παραρτήματος της παρούσας. Στον Φάκελο 

Οικονομικής προσφοράς εσωκλείονται όλες οι οικονομικές προσφορές των Ομάδων στις οποίες 

ο υποψήφιος υποβάλλει οικονομική προσφορά. 

Επισημαίνατε  ότι σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες ποσότητες δεν θα υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισμό της δράσης και  επίσης οι προσφερόμενες ποσότητες θα είναι σύμφωνα με τις 

ανάγκες της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ και  μέχρι το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού της 

Πρόσκλησης . 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε καθαρό ποσό 

59.800,00€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 17% ή 9%), και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια 

κατακύρωσης για τα είδη των παρακάτω Ομάδων Α, Β, Γ, Δ. Ε και ΣΤ: 

1. Η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή).  
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Τα  στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια προϊόντων, περιλαμβάνονται στο 

αντίστοιχο Παράρτημα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων έως 31/12/2017 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/08-08-2016) «δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

3. Την Υπουργική Απόφαση Α2-718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014. 
 
4. Τον Κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως ισχύει σήμερα. 
5. Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς 

τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων 
που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα». 

6. Το Π.Δ. 203/98 Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των 
προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α΄/ 23-12-1994 «Υγειονομικοί όροι 
παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 
1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου). 

9. Των Π.Δ. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α΄/ 27-08-1996 «Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή 
και εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116 
Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου», καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 
οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06- 2011 Αγορανομική 
διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012), 
«Υγειονομική διάταξη – Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων & ποτών».  

10. Του Ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/ 09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων  
11. αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής 
διαχείρισης και ευθύνης. 

13. Το Π.5. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) περί «ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

14. Τον Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

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

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

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

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

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

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

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερα μέχρι τις 19 /10 /2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία της 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 1ο χιλιόμετρο Μυτιλήνης Λουτρών, τηλ 2251045577, fax 2251045575. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://iliaktida-amea.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Τοπικό  Τύπο σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης 

μέχρι και την 16/10 /2017.  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: k.mazioti@iliaktida-amea.gr, χωρίς όμως 

η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται παραπάνω.  

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

mailto:k.mazioti@iliaktida-amea.gr
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 

από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Φορέας που αναθέτει δικαιούται να απαιτήσει 

την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα που αναθέτει και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης49 είναι τα ακόλουθα: 

 Η  παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

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

 Το  σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://iliaktida-amea.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης  διατίθενται στα γραφεία της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..  

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα: προκήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ έγγραφα θα διατίθενται 

σε ηλεκτρονική μορφή CD. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 

τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη 

της ταχυδρομικής αποστολής τους. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, τα 

ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους 

τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω. 

http://iliaktida-amea.gr/
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2.1.4 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 

παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής. 

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του 
ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
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β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. 

ε) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός 
σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν 

στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά 

περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

Α:  

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
5. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για 

Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. 
οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και 
στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι:  

- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα. 

Γ: 
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1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. 

Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα 
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 
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1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα 
με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία. 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το 
μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader). 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για 
την εκπλήρωση του Έργου. 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) 
κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.2.3 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι υποψήφιοι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον ανάδοχο της 

προμήθειας στη φάση της κατακύρωσης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά:  βάσει τιμής 
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2.4 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

2.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από 

το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την 

Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. 

Μυτιλήνης Λουτρών  Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.   

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 

πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο της 

παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή 

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και 

χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, 

αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Ο Φορέας που αναθέτει ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς 

ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

2.4.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 

κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να  περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή: 
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Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία 

και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται. Τα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται  

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.  

 

2.4.3 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης. 

7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχος έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν 

και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα 

χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

2.4.4 Ενστάσεις που ασκούνται 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα.  



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ– ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μια ή 

περισσότερες ομάδες προϊόντων, για το σύνολο ή μέρος των ειδών των ομάδων. Η κατακύρωση 

του διαγωνισμού γίνεται για κάθε Ομάδα χωριστά με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορά για τμήμα των ποσοτήτων των 

ειδών εκάστης Ομάδας απορρίπτεται. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς 

Φ.Π.Α για την κάθε ομάδα ή για το κάθε είδος. 

 

 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον Προμηθευτή, Συνεταιρισμό ή στην Ένωση Προμηθευτών, του 

οποίου/των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους, ο οποίος/οι οποίοι προσέφερε/ πρόσφεραν. 

Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης του Φορέα που αναθέτει 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο 

(Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, 

ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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α) Συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 

ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές (Επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που 

είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του Δ.Σ. Η επιτροπή  εισηγείται για όλα 

τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων 

των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων  λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

3.2 Ματαίωση Διαδικασίας  

Ο Φορέας που αναθέτει, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης 

 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

τον Φορέα που αναθέτει. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 

Σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, 

δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Φορέα που αναθέτει.  
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Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά φθίνουσα 

σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 

κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη 

παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του 

κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 

ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της Σύμβασης.  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ο Φορέας που 

αναθέτει θα υπογράψει σύμβαση με τον επόμενο υποψήφιο Ανάδοχο. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

διακήρυξη και την Προσφορά του Ανάδοχος, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί 

να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 

εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχος, το κόστος αυτό 

θα βαρύνει τον Ανάδοχος. 

 

 

 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέας που αναθέτει. 

Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 

Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.1.1  Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ έναντι του 

αναδόχου. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης εκτέλεσης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή ποιότητα και 

τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της προμήθειας 

4.2 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας 

με βάση την οικονομική προσφορά του. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των «Συμβατικών 

Τμηματικών Παραδόσεων» των προϊόντων και με την κατάθεση όλων των προβλεπόμενων στο 

νόμο παραστατικών από τον προμηθευτή στην Υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι 

έλεγχοι – εγκρίσεις.  

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνος – τρόπος- τόπος παράδοσης υλικών  

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στους ξενώνες φιλοξενίας των ανηλίκων ή στα γραφεία της 

εταιρείας.  

Το τελικό Πρόγραμμα διανομής θα συμφωνείται μεταξύ του Φορέα που αναθέτει και του 

Προμηθευτή, τουλάχιστον 1 με 2 ημερολογιακές ημέρες πριν την Παράδοση.  

Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά (τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα).  

6.2 Παράδοση -Παραλαβή υλικών  

Η παραγγελία θα γίνεται από τον υπεύθυνο της αποθήκης τροφίμων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

εργάσιμες μέρες σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο 

χώρο παραλαβής της αποθήκης με φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις 

εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και σε ώρες που θα οριστούν από τον υπεύθυνο 

της αποθήκης. Τα  κρέατα τα πουλερικά και τα ψάρια θα πρέπει να παραδίδονται στους 

αντίστοιχους ξενώνες για τους οποίους έχει γίνει η παραγγελία.  



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή 

με την παρουσία προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την 

επιτροπή στο τιμολόγιο. 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

Ο έλεγχος ,γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό.  

1. Ο Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ότι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από 

την Επιτροπή Παραλαβής.  

2. Ο Εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής) , περιλαμβάνει 

χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που διενεργούνται σε ειδικά 

εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά εργαστήρια, για τον εργαστηριακό 

έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο.  

3. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπής Παραλαβής κρίνει ότι το προϊόν 
είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση(παραλήψεις σήμανσης, λανθασμένες ενδείξεις 
κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων σωμάτων 
κ.τ.λ.) δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά και να καλέσει τον αρμόδιο 
Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, 
προκειμένου να αποφανθεί σχετικά.  

4. Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή μπορεί 
να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την 
επόμενη μέρα.  

5. H δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την επιτροπή 
παραλαβής της υπηρεσίας ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες  

 6. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η 
καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., 
Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π.) για τον απαιτούμενο χαρακτηρισμό.  

 

7. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του προϊόντος, είναι απαραίτητη η 
παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το 
σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να 
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι 
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«ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά την 
δειγματοληψία.  

8. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που 
καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε 
περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου (δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις 
ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις.  

Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 
σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.  

9. Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγματοληψίας 
ανεξαρτήτου αποτελέσματος.  

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής, 
φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις αντίστοιχες 
υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν μεταβολές αυτών 
που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομίζει ανάλυση 
τροφίμων, από εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, εφόσον επίσης του ζητηθεί. 

 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – πλημμελής ποιότητα - Αντικατάσταση  

Εάν διαπιστωθεί τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 213 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο  

 

 

της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
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συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

7. Διάρκεια της Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής έως 

31/12/2017. 

Βασιλική Ανδρεαδέλλη  

Πρόεδρος Δ. Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Προμήθεια Τροφίμων Μέσης και Μακράς Διαρκείας (Γαλακτοκομικά Προϊόντα, Βρεφικές τροφές, Είδη 
παντοπωλείου). 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣ./ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 Φρουτόκρεμα ΚΟΥΤΙ  360gr 3,000 € 9% 3,270 € 

2 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.1 ΚΟΥΤΙ 400 gr 9,160 € 9% 9,984 € 

3 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.2 ΚΟΥΤΙ 400 gr 7,800 € 9% 8,502 € 

4 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.3 ΚΟΥΤΙ 400 gr 8,000 € 9% 8,720 € 

5 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας n.4 ΚΟΥΤΙ 400 gr 8,000 € 9% 8,720 € 

6 Γάλα σκόνη βρεφικής ηλικίας βιολογικό ΚΟΥΤΙ 400 gr 9,000 € 9% 9,810 € 

7 Άνθος αραβοσίτου (βανίλια/σοκολάτα) ΦΑΚ 43 gr 0,780 € 17% 0,913 € 

8 Εβαπορέ Γάλα ΚΟΥΤΙ 410 gr 0,690 € 9% 0,752 € 

9 Γάλα μακράς ΚΟΥΤΙ 1 L 0,770 € 9% 0,839 € 

10 Ζαχαρούχο γάλα ΚΟΥΤΙ 397 gr 1,190 € 17% 1,392 € 

11 Άρτος  σε συσκευασία  ΤΕΜ. 500 gr 0,690 € 9% 0,752 € 

12 ΨΩΜΙ TOST  (κατεψυγμένο) ΣΥΣΚ XL 2,050 € 17% 2,399 € 

13 

Αραβική πίτα συσκευασμένη  

ΣΥΣΚ 450 gr 

1,190 € 

17% 

1,392 € 

(κατεψυγμένη) 450 gr 1,600 € 1,600 € 

14 Φρυγανιές ΣΥΣΚ 4 τεμαχ. 0,850 € 9% 0,927 € 

15 Τριμμένη φρυγανιά ΦΑΚ 180 gr 0,680 € 17% 0,796 € 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

16 
Κατεψυγμένο  φύλλο ζύμης σφολιάτας – ψιλό 
φύλλο πίτσας  

ΣΥΣΚ 450 gr 1,460 € 17% 1,708 € 

17 Αλεύρι (για όλες τις χρήσεις) ΠΑΚ. 1 kg 0,675 € 9% 0,736 € 

18 
Αλεύρι  φαρίνα -αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του 

ΠΑΚ. 500 gr 0,470 € 9% 0,512 € 

19 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ -ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΤΕΜ. 200gr 0,720 € 17% 0,842 € 

20 Σακί φασόλια (ψιλά εισαγωγής) ΣΑΚΙ 25 kg 46,000 € 9% 50,140 € 

21 Σακί φασόλια (μέτρια εισαγωγής) ΣΑΚΙ 25 kg 47,810 € 9% 52,113 € 

22 Σακί φακή (ψιλή εισαγωγής) ΣΑΚΙ 25 kg 52,880 € 9% 57,639 € 

23 Gouda σε φέτες ΤΕΜ 1 kg 5,130 € 9% 5,592 € 

24 Gouda τριμμένο συσκευασμένο ΤΕΜ 1 kg 4,970 € 9% 5,417 € 

25 ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» ΤΕΜ 1 kg 6,200 € 9% 6,758 € 

26 Γιαούρτι αγελάδος ΤΕΜ 5 kg 6,980 € 17% 8,167 € 

27 Spagetti ΤΕΜ. 500 gr 0,850 € 9% 0,927 € 

28 Μακαρόνι κοφτό ΤΕΜ. 500 gr 0,490 € 9% 0,534 € 

29 Μανέστρα ΤΕΜ. 500 gr 0,490 € 9% 0,534 € 

30 Πληγούρι ΤΕΜ. 500 gr 2,580 € 17% 3,019 € 

31 Σιμιγδάλι ψιλό  ΤΕΜ. 500 gr 0,840 € 9% 0,916 € 

32 Σιμιγδάλι χονδρό ΤΕΜ. 500 gr 0,840 € 9% 0,916 € 

33 Ρύζι κίτρινο (Α' ποιότητας) ΣΑΚΙ 20 kg 0,870 € 9% 0,948 € 

34 Ρύζι λευκό (Α' ποιότητας) ΣΑΚΙ 20 kg 0,790 € 9% 0,861 € 

35 Ελαιόλαδο ΔΟΧΕΙO 5 L 20,350 € 9% 22,182 € 

36 Ηλιέλαιο ΔΟΧΕΙO 5 L 6,450 € 17% 7,547 € 

37 Μινερβίνη ΤΕΜ. 520 gr 2,180 € 17% 2,551 € 

38 Βούτυρο ΤΕΜ. 325 gr 0,900 € 17% 1,053 € 

39 Τοματοπολτός ΤΕΜ. 400 gr 0,740 € 17% 0,866 € 

40 Τοματοπολτός ΤΕΜ. 4500 gr 6,480 € 17% 7,582 € 
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41 Ντοματάκι κονκασέ κονσέρβα ΤΕΜ. 400 gr 0,490 € 17% 0,573 € 

42 Ντοματάκι κονκασέ ΤΕΜ. 2500 gr 1,850 € 17% 2,165 € 

43 Τόνος κονσέρβα ΤΕΜ. 1750 gr 9,350 € 17% 10,940 € 

44 Ντολμαδάκι γιαλατζί ΤΕΜ. 2,1 kg 9,000 € 17% 10,530 € 

45 Ζάχαρη ΤΕΜ 1 kg 0,680 € 17% 0,796 € 

46 Μαρμελάδες ΤΕΜ 450 gr 0,870 € 17% 1,018 € 

47 Μέλι (τύπου σιρόπι) ΤΕΜ 900 gr 2,790 € 9% 3,041 € 

48 Αναψυκτικό , τύπου coca – cola ΔΟΧΕΙ 1,5 L 1,210 € 17% 1,416 € 

49 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα fanta ΔΟΧΕΙ 1,5 L 1,150 € 17% 1,346 € 

50 Αλάτι (συσκευασμένο) ΤΕΜ 500 gr 0,160 € 17% 0,187 € 

51 Ξύδι  από κρασί ΔΟΧΕ 400 ml 0,243 € 17% 0,284 € 

52 Τσάι ΚΟΥΤΙ 100 φακ. 1,200 € 17% 1,404 € 

53 Καφές Ελληνικός ΤΕΜ 96 gr 1,154 € 17% 1,350 € 

54 Καφές φίλτρου ΚΟΥΤΙ 500 gr 5,500 € 17% 6,435 € 

55 
Νες Καφέ (χύμα) DECAFFEINATED 
(ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ) 

ΚΟΥΤΙ 1000 gr 33,300 € 17% 38,961 € 

56 Σοκολάτα ρόφημα ΚΟΥΤ 1 kg 6,000 € 17% 7,020 € 

57 Κακάο σκόνη ΤΕΜ 125 gr 1,200 € 17% 1,404 € 

58 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ (ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ) ΦΙΑΛ. 330ml 0,270 € 17% 0,316 € 

59 Κάρυ (συσκευασμένο) ΤΕΜ 50 gr 0,980 € 17% 1,147 € 

60 Μπούκοβο καυτερό (συσκευασμένο) ΤΕΜ 50 gr 1,000 € 17% 1,170 € 

61 Κανέλα ξύλο (συσκευασμένη) ΤΕΜ 150gr 1,170 € 17% 1,369 € 

62 Πιπέρι τσίλι (συσκευασμένο) ΤΕΜ 100 gr 1,080 € 17% 1,264 € 

63 Πάπρικα γλυκιά (συσκευασμένη) ΤΕΜ 100 gr 1,280 € 17% 1,498 € 

64 Γαρύφαλο τριμμένο (συσκευασμένο) ΤΕΜ 30 gr 0,850 € 17% 0,995 € 

65 Γαρύφαλο ολόκληρο (συσκευασμένο) ΤΕΜ 30 gr 0,850 € 17% 0,995 € 
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66 Μοσχοκάρυδο τριμμένο (συσκευασμένο) ΤΕΜ 30 gr 0,850 € 17% 0,995 € 

67 Μπαχάρι ολόκληρο (συσκευασμένο) ΤΕΜ 30 gr 0,570 € 17% 0,667 € 

68 Μπαχάρι τριμμένο (συσκευασμένο) ΤΕΜ 30 gr 0,570 € 17% 0,667 € 

69 Βανίλιες ΤΕΜ 15 gr 0,800 € 17% 0,936 € 

70 Ξινό ΤΕΜ 1 kg 3,360 € 17% 3,931 € 

71 Ινδοκάρυδο ΤΕΜ 500 gr 2,880 € 17% 3,370 € 

72 Μουστάρδα ΦΙΑΛ. 4 kg 3,830 € 17% 4,481 € 

73 Κέτσαπ ΦΙΑΛ.   4,5 kg 3,600 € 17% 4,212 € 

74 Ζωμός λαχανικών ΚΟΥΤΙ 
6x10 gr  
(60 gr/τμχ) 

0,560 € 17% 0,655 € 

75 Ζωμός κότας ΚΟΥΤΙ 
6x10 gr  
(60 gr/τμχ) 

0,560 € 17% 0,655 € 

76 Ζωμός βοδινού ΚΟΥΤΙ 
6x10 gr  
(60 gr/τμχ) 

0,560 € 17% 0,655 € 

77 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΔΟΧ 5 L  10,650 € 17% 12,461 € 

78 Μαγιονέζα (εκτός ψυγείου) ΔΟΧ   490gr 1,680 € 17%   

79 Κουβερτούρα (72% κακάο) ΤΕΜ 125 gr 1,100 € 17% 1,287 € 

80 Κρουασάν σοκολάτα ΤΕΜ 50 gr/τμχ x 3 τμχ 0,700 € 17% 0,819 € 

81 Κρουασάν ΤΕΜ 70 gr/τμχ 0,370 € 17% 0,433 € 

82 Μπισκότα γεμιστά σοκολάτας ΣΥΣΚ 330 1,280 € 17% 1,498 € 

83 
Πραλίνα φουντουκιού τύπου merenda σε 
συσκευασία  

ΔΟΧΕΙΟ 12kg 40,000 € 17% 46,800 € 

84 Σοκοφρέτες  ΤΕΜ 33 gr/τμχ 0,200 € 17% 0,234 € 

85 Σταφίδα (χύμα) ΤΕΜ 250 gr 0,690 € 9% 0,752 € 

86 Φυστίκια αράπικα (χύμα) ΤΕΜ 1 kg 8,000 € 17% 9,360 € 

87 Καρύδια (χύμα) ΣΥΣΚ 1 kg 8,740 € 9% 9,527 € 

88 Αμύγδαλα (χύμα) ΣΥΣΚ 1 kg 10,000 € 9% 10,900 € 
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89 Πατατάκια ΤΕΜ 400 gr 2,420 € 17% 2,831 € 

90 ΠΑΣΤΕΛΙΑ ΤΕΜ 15 gr 0,520 € 17% 0,608 € 

91 Κατεψυγμένο  φύλλο ζύμης κρούστας ΣΥΣΚ  500gr 1,190 € 17% 1,392 € 

ΟΜΑΔΑΣ Β 

Προμήθεια Φρέσκου Κρέατος, Βόιου – Μοσχαρίσιου, Αιγοπροβάτων, Αλλαντικών  και κατεψυγμένων 

1 Βοειό κρέας α/ο νωπό ΚΙΛΟ 1 kg 7,000 € 9% 7,630 € 

2 Βοειό κρέας μ/ο νωπό ΚΙΛΟ 1 kg 5,900 € 9% 6,431 € 

3 Κιμάς βοειός κτψ ΚΙΛΟ 1 kg 4,700 € 9% 5,123 € 

4 Αρνάκι γάλακτος ΚΙΛΟ 1 kg 6,900 € 9% 7,521 € 

5 Γίδα ΚΙΛΟ 1 kg 3,900 € 9% 4,251 € 

6 Πρόβατο ΚΙΛΟ 1 kg 3,900 € 9% 4,251 € 

7 Γαλοπούλα καπνιστή (σε φέτες) ΚΙΛΟ 1 kg 4,450 € 9% 4,851 € 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 

Πουλερικών νωπών και κατεψυγμένων – αυγά 

1 Κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ 1 kg 2,300 € 9% 2,507 € 

2 Μπούτι κοτόπουλο νωπό/κτψ ΚΙΛΟ 1 kg 2,300 € 9% 2,507 € 

3 Φιλέτο κοτόπουλο νωπό/κτψ ΚΙΛΟ 1 kg 5,500 € 9% 5,995 € 

4 Συκωταριά κοτόπουλο ΚΙΛΟ 1 kg 2,000 € 9% 2,180 € 

5 Παιδάκια κοτόπουλο  ΚΙΛΟ 1 kg 2,600 € 9% 2,834 € 

6 Κιμάς κοτόπουλο ΚΙΛΟ 1 kg 5,000 € 9% 5,450 € 

7 Ρολό κοτόπουλο νωπό ΚΙΛΟ 1 kg 6,300 € 9% 6,867 € 

8 Συκώτι βοειό νωπό ΚΙΛΟ 1 kg 5,900 € 9% 6,431 € 

9 Σουβλάκι κοτόπουλο ΚΙΛΟ 1 kg 6,000 € 9% 6,540 € 

10 Αυγά  ΚΑΡΤΕΛΑ 53-63 3,400 € 9% 3,706 € 

ΟΜΑΔΑΣ Δ 
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Ιχθύων και κατεψυγμένων 

1 Ψάρια νωπά ΚΙΛΟ 1 kg   9%   

2 Ψάρια κατεψυγμένα  ΚΙΛΟ 1 kg   9%   

ΟΜΑΔΑΣ Ε 

Προμήθεια Φρέσκων Τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) 

1 Πατάτες καθαρές ΚΙΛΟ 1 0,500 € 9% 0,545 € 

2 Κρεμύδια μεσαία ΚΙΛΟ 1 0,420 € 9% 0,458 € 

3 Σκόρδα μεσαία ΤΕΜ 1 0,250 € 9% 0,273 € 

4 Αγγούρια ΤΕΜ 1 0,250 € 9% 0,273 € 

5 Μαιντανός ΤΕΜ 1 0,400 € 9% 0,436 € 

6 Δυόσμος ΤΕΜ 1 0,300 € 17% 0,351 € 

7 Άνηθος ΤΕΜ 1 0,400 € 9% 0,436 € 

8 Μαρούλι ΚΙΛΟ 1 0,500 € 9% 0,545 € 

9 Λάχανο ΚΙΛΟ 1 0,500 € 9% 0,545 € 

10 Καρπούζι ΚΙΛΟ 1 0,300 € 9% 0,327 € 

11 Μπανάνες ΚΙΛΟ 1 1,270 € 9% 1,384 € 

12 Πεπόνι ΚΙΛΟ 1 0,500 € 9% 0,545 € 

13 Μήλα κόκκινα ΚΙΛΟ 1 1,350 € 9% 1,472 € 

14 Μήλα grenits ΚΙΛΟ 1 1,250 € 9% 1,363 € 

15 Μήλα smith ΚΙΛΟ 1 1,050 € 9% 1,145 € 

15 Μήλα starkin ΚΙΛΟ 1 1,050 € 9% 1,145 € 

16 Φράουλες ΚΙΛΟ 1 2,000 € 9% 2,180 € 

17 Πορτοκάλια για χυμό ΚΙΛΟ 1 0,800 € 9% 0,872 € 

18 Πορτοκάλια για φαγητό ΚΙΛΟ 1 0,850 € 9% 0,927 € 

19 Λεμόνια ΚΙΛΟ 1 1,500 € 9% 1,635 € 

20 Σταφύλια νυχάκι σουλτανίνα ΚΙΛΟ 1 1,450 € 9% 1,581 € 
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21 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 1 0,500 € 9% 0,545 € 

22 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 1 0,550 € 9% 0,600 € 

23 Πιπεριές ΚΙΛΟ 1 0,900 € 9% 0,981 € 

24 Πιπεριές φλωρίνης ΚΙΛΟ 1 1,550 € 9% 1,690 € 

25 Πιπεριές καυτερές ΚΙΛΟ 1 1,800 € 9% 1,962 € 

26 Αχλάδια  ΚΙΛΟ 1 1,500 € 9% 1,635 € 

27 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 1 1,000 € 9% 1,090 € 

28 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 1 0,900 € 9% 0,981 € 

29 Ντομάτες  ΚΙΛΟ 1 1,100 € 9% 1,199 € 

30 Καρότα ΚΙΛΟ 1 0,550 € 9% 0,600 € 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ:  

Κατεψυγμένων λαχανικών. 

17 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΟ 900 gr 1,440 € 9% 1,570 € 

18 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 900 gr 1,440 € 9% 1,570 € 

19 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 900 gr 3,690 € 9% 4,022 € 

20 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΙΛΟ 750gr 2,390 € 9% 2,605 € 

21 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΙΛΟ 900 gr 1,440 € 9% 1,570 € 

22 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 900 gr 1,630 € 9% 1,777 € 

23 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΙΛΟ 450gr 1,280 € 9% 1,395 € 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 

 ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια Τροφίμων Μέσης και Μακράς Διαρκείας (Γαλακτοκομικά Προϊόντα, 

Βρεφικές τροφές, Είδη παντοπωλείου). 

 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

II. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 

Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

III. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ασφάλειας για Listeria monocytogenes και Enterobacter sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 

2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

 

2. ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών», πρέπει να φέρουν «ημερομηνία ανάλωσης έως» 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

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

III. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες. 
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IV. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη 

αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παρασκευασμάτων πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 

παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα 

παρασκευάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 

δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

 

3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η σύνθεση των τροφίμων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές 

απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύμφωνα με τα 

γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα. 

II. Δεν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

III. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

υπολειμματικότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή 

των παρασκευασμάτων ( Καν. 609/2013 ). 

IV. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, 

που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 

1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα και καθαρού βάρους 

300 gr ±30%. 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, σφραγισμένη και ακέραια (χωρίς φθορές και 

παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα 

ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

 Ονομασία τροφίμου. 

 Κατάλογος συστατικών. 

  Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ 
του κα. 1169/2011. 

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης. 

 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη 
φράση «Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Δήλωση σχετικά με την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Η ηλικία αυτή 
δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών. 

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

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, με βάση 
τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά 
σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

II. Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των 

τροφίμων αυτών, να μην είναι παραπλανητική και να μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα 

ιδιότητες μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από 

αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

III. Η επισήμανση, παρουσίαση να μην αποθαρρύνουν το θηλασμό και να μη περιλαμβάνουν 

εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείμενα που να εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω 

παρασκευασμάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις 

για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων 

παρασκευής. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι 

ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

 

8. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων. 

 Τις ειδικές απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση 

αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ  διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς 

ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που 

λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω. 

Βλ. αντίστοιχο εδάφιο  

 

ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

I. Το προϊόν πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 

852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 609/2013, 

όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

III. Το προϊόν πρέπει να έχει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria 

monocytogenes και Enterobacter sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί 

μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

 

2. ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

ημερομηνία παράδοσης. 

II. Το προϊόν θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 400 gr ± 30%. 

III. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες. 
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IV. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παρασκευασμάτων πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 

παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα 

παρασκευάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 

δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

 

 

3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η σύνθεση των τροφίμων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις διατροφικές 

απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία  

προορίζεται σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα. 

II. Δεν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

III. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

υπολειμματικότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή 

των παρασκευασμάτων (Καν. 609/2013 ). 

IV. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το προϊόν θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, που πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους 

Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα και καθαρού βάρους 400 gr ±30%. 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, σφραγισμένη και ακέραια (χωρίς φθορές και 

παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές και να είναι εφοδιασμένη με σύστημα 

ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

 Ονομασία τροφίμου. 

 Κατάλογος συστατικών. 

 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ 
του κα. 1169/2011. 

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης. 

 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης με τη 
φράση «Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Δήλωση σχετικά με την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το προϊόν. Η ηλικία αυτή 
δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών. 

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

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, με βάση 
τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά 
σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

II. Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγμένη χρήση των 

τροφίμων αυτών, να μην είναι παραπλανητική και να μην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα 

ιδιότητες μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από 

αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

III. Η επισήμανση, παρουσίαση να μην αποθαρρύνουν το θηλασμό και να μη περιλαμβάνουν 

εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείμενα που να εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω 

παρασκευασμάτων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις 

για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων 

παρασκευής. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό περιβάλλον. Οι 

ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά 

8. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων. 

 Τις ειδικές απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση 

αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ  διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς 

ελέγχους των προσφερομένων  τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που 

λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως ανωτέρω. 

Βλ. αντίστοιχο εδάφιο ΤΕΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις 

απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής 

τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 80α 

του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. 

III. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

II. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος 

και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. 

III. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 
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IV. Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, 

ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

V. Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 

οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς 

να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση  

ακατάλληλων υλών. 

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

III. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν 

(π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 

χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις της κείμενης Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας. 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 

κτηνιατρικών προϊόντων και αντιμικροβιακών παραγόντων, βαρέα 

μέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, μυκοτοξίνες κ.ά.). 

5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την L. monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 

2073/2005). 

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό 

περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την 

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 
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II. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές 

τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και σύμφωνα με την 

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 

III. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

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

παρουσιάζει διαρροές. 

V. Οι συσκευασίες του συμπυκνωμένου γάλακτος θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια. 

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml. 
 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 
1169/2011. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 
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 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, 
σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

Γάλα αγελαδινό, πλήρες , µε 3,5% λιπαρά, σε χάρτινη συσκευασία του 1 lit.  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την L. monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 

2073/2005). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, 
σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ  

Γάλα  συμπυκνωμένο , πλήρες , σε μεταλλική συσκευασία των 400 ml , προερχόμενο από τα 

νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια. 

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς 

να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση  

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

III. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν 

(π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 

χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις της κείμενης Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας. 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 

κτηνιατρικών προϊόντων και αντιμικροβιακών παραγόντων, βαρέα 

μέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, μυκοτοξίνες κ.ά.). 

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την L. monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 

2073/2005). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό 

περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την 

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 

II. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές 

τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και σύμφωνα με την 

Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 

III. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

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

παρουσιάζει διαρροές. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
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I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

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

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, 
σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

 

 

 

 

 

ΑΡΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Βάρος: 500gr ανά τεμάχιο. 

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

μαγιά, αλάτι, νερό. 

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

χαρακτηριστικά του χωριάτικου άρτου. 

 

2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

II. Αποκλείονται οι παρεκτροπές από το βάρος, συσκευασίες με ρύπους, η παρασκευή με 

μειωμένα άλευρα, η προσθήκη χρωστικών ή διογκωτικών υλών, οι ανωμαλίες φλόγωσης - 

χρωματισμού και η αυξημένη υγρασία. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

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

4. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

? τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

Βλ. αντίστοιχο εδάφιο  

 

 

ΨΩΜΙ TOST  (κατεψυγμένο) 

Θα  είναι σε συσκευασία από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και θα φέρουν στοιχεία παραγωγού, 

σύνθεσης, ημερομηνία λήξης διατηρησιμότητας και τρόπο συντήρησης (π.χ. διατηρείται σε 

ψυγείο). 

Βλ. στην ειδική αναγραφή ΑΡΤΟΣ 

ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ (κατεψυγμένη) 

α) ολικής άλεσης (το αλεύρι ολικής να είναι τουλάχιστον 60% επί της συνολικής ποσότητας 

αλεύρου, και να αναγράφεται επί της ετικέτας),  

β) απαλλαγμένα ή περιορισμένα στο ελάχιστο trans και κορεσμένων λιπαρών οξέων,  

γ) χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αλάτι (τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα) όσο το 

δυνατόν περισσότερο το επιτρέπουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος,  

δ) απαλλαγμένα μυκοτοξινών (σε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο ανίχνευσης ανεξαρτήτως 

του ορίου της σχετικής νομοθεσίας) 

Βλ. στην ειδική αναγραφή ΑΡΤΟΣ 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ  



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Σε  συσκευασία flow pack  

Συστατικά: Άλευρο σίτου, υδρογονομένα φυτικά έλαια, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι. Να είναι 

σύμφωνες με το άρθρο 113 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλων των σχετικών άρθρων 

του, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που θα εκδοθεί μέχρι την παράδοση του είδους από τον 

χορηγητή.  

Βλ. στην ειδική αναγραφή ΑΡΤΟΣ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΖΥΜΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ – ΨΙΛΟ ΦΥΛΛΟ ΠΙΤΣΑΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 113-114 ΚΤΠ Το φύλλο θα είναι σε ειδικές διαστάσεις, παρασκευασμένο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις εγχώριας κατασκευής και 

διάθεσης, θα είναι κατεψυγμένο φύλλο ζύμης πίτσας και σφολιάτα, με ειδικού τύπου αλεύρι, 

φυτικό βούτυρο ή βούτυρο αγελάδας ή φυτικά έλαια, χωρίς χοιρινό λίπος που προβλέπεται από 

τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις ,θα υπόκειται δε σε υγειονομικό έλεγχο.  

Το φύλλο πίτσας θα είναι λεπτής ζύμης (ψιλό), προψημένο και κατόπιν κατεψυγμένο. Οι 

διαστάσεις των φύλλων θα είναι 53Χ65.  

Στις ζύμες (ζυμάρι) που παράγονται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες και φέρονται στην 

κατανάλωση σε τυποποιημένες συσκευασίες, επιτρέπεται η χρήση προσθέτων που αναφέρονται 

στην παράγραφο 13 του άρθρου 112 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους 

όρους.  

Δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετες χρωστικές ουσίες.  

Ειδικότερα η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά 

θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα 

αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές 

Διατάξεις.  

Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση 

αμφιβολίας. Αυτονόητο είναι ότι η προσφορά του προμηθευτή θα αντιστοιχεί πλήρως στην 

αναφερόμενη τεχνική περιγραφή καθώς και στο δειγματιζόμενο κατά τον διαγωνισμό είδος.  

Βλ. στην ειδική αναγραφή ΑΡΤΟΣ 

 

ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

I. Βάρος: 1.000gr ανά τεμάχιο. 

II. Σύνθεση: αλεύρι λευκό, μαγιά, αλάτι, νερό. 

2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

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

3. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

Τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

 

ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ -ΑΛΕΥΡΙ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ 

Για  όλες  τις χρήσεις το οποίο θα περιέχει επίσης διογκωτικά αρτοποιίας, όπως Μπέικιν 

πάουντερ. - Προϊόν άλεσης υγιούς σίτου, βιομηχανικά καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή 

οργανική ουσία, να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 500 γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 

 Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα.  

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ -ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

Προϊόν  άλεσης τύπου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να 

πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές διατάξεις. 

ΆΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ -ΣΚΟΝΗ ΚΡΕΜΑΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 

Βιομηχανικά  καθαρισμένο από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία, να πληρεί τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις.  



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Να διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία των 160 γραμμαρίων, στην οποία θα αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος.  

 Η συσκευασία να µη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα. 

ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kgr (ψιλά και μέτρια)  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

II. Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες 

από την ημερομηνία παράδοσης. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. 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. 

II. Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή 

κόκκους άλλων προϊόντων. 

3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Τα φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες 

κ.λ.π.) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 

37227/87). 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Τα ξερά φασόλια θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα 

περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 25 κιλά ± 10%, σύμφωνα με 

την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

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



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

III. Οι συσκευασίες των φασολιών θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης 

αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

 

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

 Η χώρα καταγωγής. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

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

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, θα 

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

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

 Το είδος και η κατηγορία των φασολιών και η περιοχή παραγωγής τους. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης,  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΦΑΚΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kgr  

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

II. Η φακή θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 μήνες 

από την ημερομηνία παράδοσης. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η φακή θα πρέπει να είναι ώριμή, 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). 

II. Η φακή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ζιζάνια, έντομα, αλλοιωμένους κόκκους ή 

κόκκους άλλων προϊόντων. 

3.ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η φακή θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες 

κ.λ.π.) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 

37227/87). 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Η φακή θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες 

σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 25 κιλών ± 10%, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

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

III. Οι συσκευασίες της φακής θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής 

και βάρους. 
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5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

 Η χώρα καταγωγής.Η καθαρή ποσό 

 τητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

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

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά  

 τις απαιτήσεις επισήμανσης,  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 1 kgr (σε φέτες και τριμμένο) 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

I. Το Gouda σε φέτες 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. 
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II. Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 

και Κανονισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Γενικό Χημείο του Κράτους), στο οποίο περιγράφονται οι 

προδιαγραφές για ημίσκληρα τυριά. 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

ημερομηνία παράδοσης. 

II. Το τυρί Gouda είναι ένα κίτρινο ημίσκληρο τυρί που μπορεί να κόβεται σε φέτες. 

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

IV. Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες 

ύλες. 

Αποκλείονται μετουσιωμένα ή υποκατάστατα τυριού.   

Ημίσκληρο τυρί πρώτης ποιότητας gouda και edam με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερης του 

σκληρού και ποσοστό λίπους τουλάχιστον 45%.   

 Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ένδειξης όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί 

επισήμανσης του ισχύοντος Κ.Τ.Π. και την ημερομηνία λήξης.  

Στα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει επίσης να πληρούνται οι παρακάτω γενικές διατάξεις των 

άρθρων 3, 9, 26Α του Κ.Τ.Π. περί μεταφοράς τροφίμων, συσκευασίας τους και υλικών που θα 

έρθουν σε επαφή με αυτά.  

Σε όλα τα ανωτέρω προϊόντα επί της συσκευασίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία 

λήξης. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας 

τροφίμων επιβεβαιωμένο από αρμόδια Υπηρεσία. Οι προμηθευτές θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων διατάξεων που αναφέρονται 

παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα αντίστοιχα αρμόδια.  

4. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

I. Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και 

αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 
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II. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 

οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

5. ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών 

παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 

παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

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

άλμη. 

6. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, 

Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005]. 

7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός πλαστικού περιέκτη. 

II. 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. 

III. Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια, 

κατάλληλου βάρους και αντοχής. 

8. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

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

 Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά . 

 Την επισήμανση. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 
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ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

I. H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 

853/04. 

II. Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 

και Κανονισμός 853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 2α) 

του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ». 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

ημερομηνία παράδοσης. 

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

III. Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερμίδα. 

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

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

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

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

φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

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

43%. 

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

II. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

III. Να μην έχε υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών όπως επίσης και 

αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 

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

οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 
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4. ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 

της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών 

παραγόντων (Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, 

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

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

άλμη. 

5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα 

μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., L.monocytogenes, 

Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005]. 

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή μεταλλικά δοχεία  

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε τo τυρί. 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή 
γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία παραγωγής. 
 Η ημερομηνία συσκευασίας. 

 Αριθμό που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθμός υποσυσκευασίας – 
ημερομηνία παραγωγής. 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Μέγιστη υγρασία. 
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 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). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

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

 Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού 

 Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού 

 Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Αριθμός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) 
εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 

 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους 

θερμοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα 

όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή της θερμοκρασίας. 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ  

Ανά τεμάχιο με χαμηλά λιπαρά ( 2% - 4% ) κ χύμα πλήρες (10%) άρθρο 82 ΚΤΠ. Γιαούρτι  αγελάδος 

χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη αποκλειστικά και μόνο νωπού 

γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης και προέλευσης, με την επίδραση 

καλλιέργειας ζύμης που προκαλεί ειδική γι' αυτό ζύμωση. Το γιαούρτι κάθε είδους όταν έρχεται 

στην κατανάλωση πρέπει να πληροί τους πιο κάτω όρους:  

(α) Να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του, εκτός από τον υμένα, να 

εμφανίζει την όψη αλάβαστρου.  
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(β) Απαγορεύεται η πώληση γιαουρτιού που έχει αντιληπτό ίζημα. Σε περίπτωση, που κατά την 

εξέταση, διαπιστωθεί τέτοιο ίζημα, πρέπει με μικροσκοπική εξέταση να διευκρινίζεται αν αυτό 

οφείλεται σε ξένες ουσίες προς το γιαούρτι.  

(γ) Απαγορεύεται η πώληση γιαουρτιού που έχει υποστεί και κάποια άλλη ζύμωση, εκτός από 

την ειδική γι' αυτό.  

(δ) Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση γιαουρτιού, του οποίου οι οργανοληπτικές 

ιδιότητες δεν είναι οι κανονικές και ευχάριστες.  

(ε) Απαγορεύεται η προσφορά για πώληση και η διάθεση γενικά στην κατανάλωση, γιαουρτιού 

χρωματισμένου με οποιαδήποτε χρωστική ή με κάποιο άλλο μέσο.  

(στ) Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση γιαουρτιού που περιέχει συντηρητικές ουσίες, 

γενικά.  

(ζ) Απαγορεύεται η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση γιαουρτιού που παρασκευάστηκε 

από διατηρημένο γάλα γενικά, με εξαίρεση το αποστειρωμένο γάλα και το γάλα κατάψυξης.  

(θ) Απαγορεύεται η διάθεση στην κατανάλωση γιαουρτιού που περιέχει ζάχαρη. Το χύδην 

(αγελαδινό πλήρες 10% ) διατίθεται σε συσκευασία 5-10 κιλών. 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

II. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον 

από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες 

ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. 

II. Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα 

ή επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες 

ανωμαλίες. 

3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
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I. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες 

κ.ά.). 

II. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όρια 

που θέτει η κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου. 

III. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 

1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. 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. 

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

III. Οι συσκευασίες της φακής θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής 

και βάρους. 

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Ο κατάλογος των συστατικών. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

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

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

 Η ονομασία του τροφίμου. 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των πλαστικών συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, 
εκφραζόμενο σε κιλά ή γραμμάρια ανά χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά . 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης,  
 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται 

βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε 

περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ ΚΑΙ ΨΙΛΟ  

Αρίστης  ποιότητας, από σκληρά σιτάρια. 

Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 500 γραμμαρίων µε κενό αέρος.  

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου,  

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης 

ΡΥΖΙ (τύπου «καρολίνα» λευκό και κίτρινο μεσόκοκκο Α’ ποιότητας.) 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
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I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

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

την ημερομηνία παράδοσης. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

μηχανικά μέσα. 

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

κόκκους άλλων προϊόντων. 

III. Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές 

ουσίες, κατά τρόπον ώστε μετά την επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγμένο από κάθε 

υπόλειμμα του στιλβωτικού μέσου. 

IV. Το ρύζι να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης στίλβωσης για την 

ποικιλία – εμπορικό τύπο- «καρολίνα» για μικρόκαρπες ή μεσόκαρπες και να μην περιέχει 

υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%.V. Η ποικιλία ρυζιού «καρολίνα» πρέπει 

να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με 

ανώτερη με σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα θεωρείται νοθεία. 

3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το ρύζι θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ρυζιού (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.), θα 

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

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το ρύζι πρέπει να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες, σε 

συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή νομοθεσία. 

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

III. Οι συσκευασίες του ρυζιού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής 

και βάρους. 
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5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου για ελληνικό ρύζι). 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

 Το είδος και η κατηγορία του ρυζιού και η περιοχή παραγωγής του. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 

 

 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά . 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 
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Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην λοιπή 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

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

παραλαβής του. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

II. Να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιόλαδου. 

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς αυτό, Κανονισμός 

(ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής. 

II. Το προϊόν πρέπει να μην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης ακατάλληλων πρώτων 

υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, κατά την παραγωγή του (π.χ. να μην εμφανίζει 

οσμή ή γεύση τάγγισης). 

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης 

Ιουλίου 1991, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, σχετικά με τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους 

προσδιορισμού, σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

II. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 

βαρέα μέταλλα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.). 
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5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε περιέκτες κατάλληλους 

για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να είναι 

εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

III. Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής . 

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να 

αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

 Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

 Η πληροφορία για την συγκεκριμένη κατηγορία ελαιόλαδου «ελαιόλαδο ανωτέρας 
κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους». 

 Ο προσδιορισμός της καταγωγής. 

 Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιόλαδου, εκφραζόμενη σε μμονάδες όγκου.  

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (μακριά από το φως και τη θερμότητα). 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά 
σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

 Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
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 Ο αριθμός των φιαλών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο, σε κάθε 
χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

7. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά . 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ  

Το Ηλιέλαιο (άρθρο 73 ΚΤΠ) που διατίθεται στην κατανάλωση πρέπει να εμφανίζει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

1. Να μην έχει οξύτητα σε ελαικό οξύ μεγαλύτερη από 0,3 και υγρασία και πτητικές ουσίες στους 

105ο C άνω από 0,05%. (<0,005) 

2. Ποσοστό υπολείμματος σε πετρελαϊκό αιθέρα όχι μεγαλύτερο από 0,05 άνυδρου σπορέλαιου. 

3. Πρέπει να δίνουν αντίδραση σπορέλαιου. 

4. Περιεκτικότητα σε σάπωνες όχι ανώτερη του 0,015%.(<0,005) 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά 

με καθαρά και απολυμασμένα μέσα στην αποθήκη τροφίμων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ , σύμφωνα 

τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ  

Η μαργαρίνη (άρθρο 78 ΚΤΠ) που φέρεται στην κατανάλωση πρέπει να πληροί τους παρακάτω 

όρους: 
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 Η περιεκτικότητα αυτής σε λιπαρές γενικά ύλες δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 
80%. 

 Η υγρασία αυτής δεν πρέπει να είναι ανώτερη του 20%. 

 Το σημείο τήξης, προσδιοριζόμενο επί της λιπαρής ουσίας της μαργαρίνης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 40οC. 

 Η οξύτητα αυτής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από 5 βαθμούς οξύτητας, επί δε της 
λιπαρής ουσίας πρέπει να μην υπερβαίνει τους 2 βαθμούς οξύτητας. 

 Η περιεκτικότητα αυτής σε χλωριούχα, εκφρασμένα σε χλωριούχο νάτριο δεν πρέπει να 
είναι ανώτερη του 0,2%. 

 Επί της συσκευασίας της θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία 
λήξης της. 

Απαγορεύεται στη συσκευασμένη μαργαρίνης, η αναγραφή λέξεων ή παραστάσεων που να 

θυμίζουν το βούτυρο, γιατί είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πλάνη τον καταναλωτή.  

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του 

προμηθευτή , σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 

επιβεβαιωμένο από αρμόδια Υπηρεσία. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τροποποιήσεις των αντιστοίχων 

διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω όπως αυτές γίνονται από τα αντίστοιχα αρμόδια. 

 

ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

II. Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και ομοιογενή σύσταση 

και χρώμα ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο. 
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II. Ο τοματοπολτός δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 

οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

III. Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα τραχιά μέρη της τομάτας, σκώληκες, έντομα, 

προνύμφες κ.λ.π.. 

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

I. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 

ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

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

Θεωρείται αλλοιωμένος όταν 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. 

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό 

τομάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα. 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, χρωστικές 

ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

III. Ο τοματοπολτός θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, χαλκός, 

κασσίτερος κ.ά.). 

IV. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 

1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό βάρος 

περιεχομένου 400 έως 4.500 γραμμαρίων, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και 

εθνικής νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). 

II. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

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

μην παρουσιάζει διαρροές.  
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IV. Οι συσκευασίες της τοματοπολτού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλης 

αντοχής. 

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Η ονομασία του τροφίμου (τοματοπολτός διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης). 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά κατά την 
παραγωγική διαδικασία. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

 Η ονομασία του τροφίμου. 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, 
σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ».  

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
 

7. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 
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Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΤΌΝΟΣ ΚΟΝΣΈΡΒΑ  

Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 120 γρ. -2500 γρ. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία 
λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.  
Βλ. για συσκευασία γάλα εβαπορέ 

ΖΑΧΑΡΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 

1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

II. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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

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

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις από ατελή 

επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων υλών, σύμφωνα με την κείμενη 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 

επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

II. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% 

ή άνω, προσδιοριζόμενη με την πολωσιμετρική μέθοδο (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013). 

III. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο είναι 0,04%. 
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IV. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 

1308/2013. 

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα χάρτινους 

περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες 

καθαρού βάρους περιεχομένου 1,0 κιλού, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 

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

διαρροές. 

III. Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου 

βάρους και αντοχής. 

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να 

αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

 Η ονομασία του τροφίμου. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν.(ΕΕ) 
1169/2011. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

 

7. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά . 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΜΕΛΙ 

 Η προμηθευόμενη μαρμελάδα θα είναι παρασκευασμένη με σε φρούτα 40% και άνω, με γεύση 

και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους . 

Γενικά η μαρμελάδα και το μέλι που χορηγούνται να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις του Κ.Τ.Π. 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, τύπου coca – cola ή ισοδύναµου, σε συσκευασία πλαστική 1 1/2 

lt.  

Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.  

Αναψυκτικά πορτοκαλάδα μπουκάλι 1,5 It αρίστης ποιότητας εγκεκριμένων εταιρειών 
ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα 
πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα 
τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης . 
Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος - οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους, 
σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις μεταλλικής συσκευασίας. Γενικά όλα τα προς 
προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και σύμφωνα με τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης. Επίσης όλα τα προς προμήθεια είδη θα 
έχουν μεγάλο περιθώριο ως προς την ημερομηνία λήξης τους. 

Καρυκεύματα  

ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ.  
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Να έχει καθαρό λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνον 

θολερότητα. Να πληρεί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε 

συσκευασία 500 γρ ή 1000 γρ.  

Οι περιεχόμενες αλκαλικές γαίες, εκφρασμένες σε χλωριούχο μαγνήσιο, δεν επιτρέπεται να είναι 

πάνω από 2,5% και η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 2%.  

Η περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 97% (υπολογιζόμενη επί 

ξηρού), οι αδιάλυτες στο νερό ουσίες να μην είναι πάνω από 0,2%. Να μην περιέχει ακαθαρσίες 

και γενικά ξένες ουσίες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και η γεύση του να είναι 

αποκλειστικά και σαφώς αλμυρή.  

Το αλάτι δεν επιτρέπεται να περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες.  

ΞΥΔΙ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ.  

Η οξύτητα του ξυδιού που προσφέρεται σε συσκευασία (τυποποιημένο) πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ. Δεν επιτρέπεται να περιέχει χρωστικές ουσίες.  

Το Ξύδι θα πρέπει να πληροί και τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 37 του Κ.Τ.Π. Στη 

συσκευασία του εμφιαλωμένου ξυδιού των 400 ml πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η 

ημερομηνία συσκευασίας.  

ΤΣΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΕΫΛΑΝΗΣ.  

Στη συσκευασία του τσαγιού εκτός από τα υποχρεωτικά στοιχεία, είναι δυνατόν να αναγράφεται 

προαιρετικά και ο τρόπος προέλευσης. Επίσης να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Υγειονομικές Διατάξεις. Διακινείται σε συσκευασία κουτιών των 100 γρ.ή 500 γρ.  

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  

Αρίστης  ποιότητας, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 96 

γραμμαρίων.  

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου. 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ  

Αρίστης  ποιότητας , τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία, βάρους 500 gr.  

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης 

τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

NESCAFE DECAFFEINATED (ΝΤΕΚΑΦΕΙΝΕ) 
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 Νες  καφέ  (decaf)  σε  μεταλλική  συσκευασία  των  1000  γραμμαρίων καθαρού βάρους όπου 

να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του. 

ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

Ζαχαρούχο  κακάο, ζαχαρούχο κακάο σε σκόνη, είναι το προϊόν που λαμβάνεται με μίξη σκόνης 

κακάο και σακχάρων, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 25 % σκόνη κακάο. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες.  

Να είναι ομοιόμορφης σύστασης και να έχει φυσιολογικό χρωματισμό, χαρακτηριστικό του 

είδους. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

Να προέρχεται από ανάμιξη, σκόνης κακάο και σακχάρων και άλλων και να περιέχει τουλάχιστον 

25 % σκόνη κακάο (ΟΔΗΓΙΑ 2000/36/ΕΚ) και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Το βούτυρο κακάο να είναι τουλάχιστον 20%, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας, κακάο(ΟΔΗΓΙΑ 2000/36/ΕΚ).  

Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε νερό (υγρασία), του προϊόντος, να μη υπερβαίνει το 4%.  

Απαγορεύεται η ύπαρξη βαρέων μετάλλων πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις της ισχύουσας Ελληνική και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του 

εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006).  

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων σύμφωνα με τον ΚΤΠ, την ισχύουσα Εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία και την παρούσα προδιαγραφή. 

ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ.  

Κακάο σε σκόνη, είναι το προϊόν που λαμβάνεται με κονιοποίηση καθαρισμένων, 

αποφλοιωμένων και καβουρδισμένων κυάμων κακάο και περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό 

τουλάχιστον 20%, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας και νερό 9% κατ' ανώτατο όριο. Διακινείται 

σε συσκευασία 125 γρ ή 500 γραμ.   

 

ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙ (ΑΡΤΥΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ).  
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Πρέπει να προσφέρονται καθαρά χωρίς καμία πρόσμιξη χρώματος, αρώματος ή άλλης 

ανόργανης ή οργανικής ουσίας και πρέπει να πληρούν τους όρους της Ελληνικής 

Φαρμακοποιίας.  

Στη συσκευασία πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα σαν αναπόσπαστο τμήμα της επωνυμίας, αν 

πρόκειται για τρυγικό ή κιτρικό οξύ. Διατίθεται σε συσκευασία φιάλης 250-300 γραμ.  

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ  

Άρθρο 42,43 ΚΤΠ Πιπέρι μαύρο, Ρίγανη, Κανέλλα τριμμένη, Κανέλλα ξύλο, Κύμινο, Δυόσμος 

ξερός, Μοσχοκάρυδο τρίμα κλπ. 

Απαγορεύεται αυστηρά και χαρακτηρίζεται ως νοθεία, η διάθεση στην κατανάλωση αρτυμάτων, 

από τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο έχουν αφαιρεθεί μερικά ή ολικά, τα αιθέρια έλαια και 

γενικά οι ουσίες που προσδίδουν στο καθένα τις χαρακτηριστικές οργανοληπτικές του ιδιότητες, 

καθώς και η ανάμιξη τέτοιων προϊόντων με άλλα κανονικά του ίδιου είδους. 

Με την επιφύλαξη των επί μέρους ειδικών διατάξεων, απαγορεύεται αυστηρά και 

χαρακτηρίζεται ως νοθεία, η προσθήκη στα αρτύματα και τις αρτυματικές ύλες γενικά, 

οποιασδήποτε ξένης ουσίας, όπως μέρη του φυτού προέλευσης διαφορετικής από τις 

χαρακτηριστικές για το αντίστοιχο άρτυμα, μέρη φυτών διαφορετικών από το φυτό προέλευσης 

ή ύλες από αυτά, καθώς και αρωματικές ή χρωστικές ύλες ή διάφορες ανόργανες και οργανικές 

ουσίες, έστω και αβλαβείς. Σε περίπτωση χρώσης αρτυμάτων και καρυκευμάτων αυτή γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 35 του Κ.Τ.Π. Διατίθενται σε συσκευασία κιλού-δίκιλου. 

ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΕΜΙΣΤΟ  

Βάρος κατ ελάχιστο 50 γρ. και άνω, επιμέρους γέμιση κατά 40% τουλάχιστον σε γέμιση πραλίνας 

φουντουκιού ή σοκολάτας (κακάο, ζάχαρη ,πολτό φουντουκιού φυτικά έλαια, γάλα πλήρες, ορό 

γάλακτος λεκιθίνη ,άμυλο και βανιλίνη ) και σφολιάτας κατά 60% ή λιγότερο σε περίπτωση 

αυξήσεως του ποσοστού πραλίνας ή σοκολάτας.  

Το βάρος αναφέρεται σε προϊόν που έχει υποστεί κλιβανισμό και που κατά την ζύγιση του 

βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.  

Περιεχόμενο άλευρο ειδικού τύπου, φυτικά λίπη, ζάχαρη, βούτυρο γάλακτος, αυγά πλήρη, 

διογκωτικά υλικά, αρτύματα - λοιπά κλπ και υγρασία. Θα μπορούν να περιέχουν και άλλα 

συστατικά προς βελτίωση τους , αρκεί να εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΤΠ. 

Απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών σε είδος και ποσότητες που δεν προβλέπονται από τον 

ΚΤΠ. Θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΚΤΠ. Η ατομική ή ομαδική 

συσκευασία και διάθεση του θα είναι κατάλληλη για τρόφιμα 
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Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική)θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη 

θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΓΕΜΙΣΤΑ 

 Μπισκότα γεµιστά µε σοκολάτα 15 τεµ σε συσκευασία των 330γρ. 

Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική)θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη 

θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  

ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ 

Επί της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική)θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη 

θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ  

Να είναι αρίστης ποιότητας και να αναγράφεται στη συσκευασία τους ο τόπος προέλευσης. Επί 

της συσκευασίας όλων (ατομική ή ομαδική) θα αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

καθώς και η ημερομηνία παρασκευής (άρθρο 11 ΚΤΠ). Εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο θα 

διενεργείται εργαστηριακός έλεγχος σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας. Τα προμηθευόμενα είδη 

θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, τους όρους του 

Κώδικα Τροφίμων. Η διάθεση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά με καθαρά 

και απολυμασμένα μέσα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 

Άριστης  ποιότητας, εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, 

η ημερομηνία λήξης, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. 

ΠΑΣΤΕΛΙΑ 
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Εξωτερικά  της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ημερομηνία λήξης, 

αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης χωρίς συντηρητικά. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 

Προμήθεια Φρέσκου Κρέατος, Βόιου – Μοσχαρίσιου, Αιγοπροβάτων, 
Αλλαντικών  και κατεψυγμένων 

ΒΟΕΙΟΥ – ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ- ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

I. Το κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 

αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 

853/04. 

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 

ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 

εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

II. Τα τεμάχια 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. 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά 

και είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. 

II. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το 

ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

III. Τα τεμάχια κρέατος θα πρέπει να έχουν τελική ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

IV. Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει να είναι αποστεωμένα και θα πρέπει να προέρχονται από τα 

εξής τμήματα του σφαγίου: «κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς». 

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

VI. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. 
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VII. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή 

τάγγισης. 

VIII. Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 

β) Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, 

όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το 

καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

4. ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακων παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και 

επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε 

κενό με υλικά συσκευασίας κατάλληλα 

για επαφή με τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου 

βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 450-550 γραμμάρια. 

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

III. Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) κατάλληλου βάρους . 

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της 
παραγράφου 3. IV 

 Η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)». 

 Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος). 

 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή 
ή του υπεύθυνου. 
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 Η σήμανση αναγνώρισης. 

 Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη επισήμανση των 
βοοειδών, ήτοι: 

 
 
 
 
 
- Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου 

- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα καταγωγής 

- Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα αναγνώρισης) του σφαγείου 

- Η ημερομηνία σφαγής 

 Οδηγίες συντήρησης 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

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

 Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Η σήμανση αναγνώρισης 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Συνθήκες αποθήκευσης 
 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Το 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. 
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Διανομή με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας 

(όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική 

άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Αρνί νωπό 

Εάν ζητηθεί ολόκληρο να είναι από 10 έως 12 κιλά χωρίς κεφάλι και εντόσθια. 

Εάν ζητηθεί σε μερίδες να είναι 300 γραμ. περίπου έκαστη από μπούτι. 

 

 

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά: Κόκκινου χρώματος, με φυσιολογικό ποσοστό λίπους. 

Απαλλαγμένο από ρύπους, σήψη, ευρωτίαση, μικροβιακές αλλοιώσεις, Κακοποίηση και 

ρύπανση της συσκευασίας. 

Θερμοκρασία παραλαβής : 5 C 

Η μεταφορά του κρέατος προς τους ξενώνες  θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με 

μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας και να τηρούν 

και να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP. 

Να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί 

κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 

Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 

Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες 

του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

8. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά . 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης,  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 
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ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  

Τα είδη των χορηγουμένων κατεψυγμένων κρεάτων και κιμά θα είναι όλα εκείνα που πωλούνται 

στην αγορά είδη κατεψυγμένων κρεάτων ήτοι αρνιά, πρόβατα, βοδινά κ.λ.π με κόκκαλα ή χωρίς 

κόκκαλα ανάλογα με την παραγγελία. Να φέρουν με ευθύνη του Συσκευαστή και του Χορηγητή 

ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τα χορηγούμενα είδη κατεψυγμένων 

κρεάτων πρέπει να έχουν βγεί πρόσφατα από τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία 

πρέπει να είναι κατάλληλα και ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου 

κρέατος, (όχι πριν μια ώρα από την παραλαβή).  

 

 

 

Ο κιμάς θα παραδίδεται συσκευασμένος σε πακέτα έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση 

της ποσότητας από τις ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα 

που παραλαμβάνεται κάθε φορά. 

Οφείλει  να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα φέρνει τυλιγμένα σε συσκευασίες όπως 

συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν τις πινακίδες πάνω για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής 

του Ιδρύματος να κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία του κρέατος και στα Ελληνικά. Οι 

πινακίδες αυτές όπως είναι γνωστό έχουν ξενόγλωσσες ενδείξεις ήτοι προκειμένου περί 

προβάτου EWE, ζυγουριού WETHERS, αρνιού AMB και SPRING LAMP, βοδινού VACUNA ή BEEF ή 

CCW, μοσχαριού GALVE TERNERO χωρίς κόκκαλα βοδινού ή προβάτου (μπάλλα) OVINA κ.λ.π 

 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ  

Τα αλλαντικά θα είναι από κρέας Βόιο ή γαλοπούλας  

Α’ ποιότητας με τη χαμηλότερη δυνατή περιεκτικότητα σε λίπος, χωρίς τρίχες και ξένα σώματα, 

κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε., την οποία προέλευση 

θα δηλώνουν οι προμηθευτές στην προσφορά τους, συσκευασμένο σύμφωνα με την L. 87/51 

οδηγία της Ε.Ε. και σύμφωνα με το Π.Δ. 306/80.  

Τα αλλαντικά θα πρέπει να προέρχονται από υγιή ζώα, να είναι αποστειρωμένα ,συσκευασμένα 

εντός της προβλεπόμενης από την νομοθεσία τύπου φραντζόλας αεροστεγή συσκευασία ,σε 

θερμοκρασία εσωτερικού κρέατος όχι περισσότερο από 7 βαθμούς Κελσίου.  
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Να έχουν σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας και τυποποίησης, 

η ημερομηνία λήξης η προέλευση, το ακριβές βάρος και να συνοδεύονται με τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά υγειονομικής επιθεώρησης.  

Τα χρησιμοποιούμενα περιβλήματα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής.  Ζαμπόν 

ωμοπλάτη σε μπαστούνια κομμένα σε τεμάχια(φέτες) άρθρο 91 ΚΤΠ: Παρασκευάζεται από 

αυτοτελές τεμάχια κρέατος από το σφάγιο.  

Η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% με ανοχή 2 μονάδων στο προϊόν ως έχει και εν γένει 

ότι προβλέπεται από το άρθρο 91 ΚΤΠ .   

Συσκευασία διάφανη κατάλληλη για τρόφιμα μισού ή ενός κιλού ή και μεγαλύτερη.  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

Πουλερικών νωπών και κατεψυγμένων – αυγά  

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

I. Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 

φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις 

απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

II. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 

ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν 

εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην 

ΕΕ. 

III. Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & 

Καν.853/2004) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 

1308/2013), όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το κρέας πουλερικών πρέπει να αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

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

III. Τα κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής 

και των δύο γενών, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER). 

IV. Να είναι ταξινομημένα ως ποιότητας «Α» σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 1308/2013 

όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

V. Να είναι ευσπλαχνισμένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, άκρα από τον ταρσό και 

κάτω (η τομή να γίνεται στο μέσο της άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, τα 

γεννητικά όργανα, οι αδένες της αμάρας, η χοληδόχος κύστη, τα πνευμόνια, η καρδιά, το 

στομάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρμα μαζί με το υποδόριο 

λίπος της αμάρας. 

VI. Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ 

και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και 

κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, την πλάτη και τους μηρούς. 

VII. Να μην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, τμήματα στελεχών 

(άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, 

τους γλουτούς, τις αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 

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

είναι λευκό ως λευκοκίτρινο. 

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

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

διακριτικές. 

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

 

3. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα κοτόπουλα δεν πρέπει να έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του 

και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 
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4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella 

typhimurium και Salmonella enteritidis, (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1086/2011 ). 

 

5. ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

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. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε τεμάχιο, θα υφίσταται  επεξεργασία (σφαγή, εκσπλαγχνισμός)  

Το καθαρό βάρος του περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1.300 και 2.000 

γραμμαρίων. 

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Το είδος «Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια» 

 Η κατηγορία ποιότητα «Α». 

 Η Ημερομηνία σφαγής. 

 Η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)». 

 Η ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό βάρος). 

 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή 
ή του υπεύθυνου. 

 Η σήμανση αναγνώρισης. 
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 Οδηγίες συντήρησης 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα καταγωγής. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε η 

θερμοκρασία του κρέατος να μην ανέρχεται πάνω από 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας 

είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε  ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει 

να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την 

αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

9. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΑΥΓΑ   

Ως "αυγά" απλά νοούνται τα νωπά αυγά της κότας 55-60 γραμμαρίων . Η κατάταξη και οι όροι 

διάθεσης των αυγών στην κατανάλωση ρυθμίζονται με το Β.Δ. 437/1961. 

Η διάθεση και συσκευασία των προϊόντων θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και η μεταφορά 

με καθαρά και απολυμασμένα μέσα, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΤΠ.  
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Κανένα προϊόν δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν δεν τηρούνται οι όροι των σχετικών άρθρων του ΚΤΠ 

( θερμοκρασία οχήματος, ύπαρξη καταγραφικού θερμοκρασίας, βεβαίωση απολύμανσης, 

βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος, θερμοκρασία προϊόντος, ακεραιότητα συσκευασίας , 

επισήμανση προϊόντος).  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Δ  

Ιχθύων και κατεψυγμένων  

Όλα τα ψάρια θα πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά, να μην παρουσιάζονται σημεία 

αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί 

τροφίμων ισχύουσες γενικές διατάξεις. Μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η 

προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη 

ιχθυόσκαλα ή από εγκεκριμένη εγκατάσταση με HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός 

Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης).  

Τα διατηρημένα ιχθυηρά υπό κατάψυξη και τα προϊόντα τους πρέπει να πληρούν όλους τους 

σχετικούς όρους που αναφέρονται στο κεφαλαίο VΙ "Διατηρημένα Τρόφιμα" του Κ.Τ.Π. 

Απαγορεύεται η τεχνητή χρώση και αρωματισμός με οποιονδήποτε τρόπο και μέθοδο όπως και 

η προσθήκη συντηρητικών ουσιών στα νωπά και διατηρημένα ιχθυηρά και προϊόντα τους, εκτός 

από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό. Τα διατηρημένα ιχθυηρά και 

προϊόντα τους πρέπει να έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία, ώστε να μην περιέχουν παθογόνους 

μικροοργανισμούς ή τοξίνες αυτών. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV 

του άρθρου 33 όπως γενικά αναφέρονται στο άρθρο 93 του Κ.Π.Τ. και πληροί τους γενικούς 

όρους του άρθρου 62Α του Κ.Τ.Π. 

Να είναι Α’ ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα (IQF) και να είναι συσκευασμένα σε Α και Β 

συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλο και Β χαρτοκιβώτιο), καλά διατηρημένα και απ’ 

ευθείας βγαλμένα από τα ψυγεία ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου και θα μεταφέρονται 

με αυτοκίνητα ψυγεία απολυμασμένα. Τα ψάρια θα είναι τυποποιημένα κατά ίδια μεγέθη και 

το βάρος του κάθε ψαριού δεν θα είναι μικρότερο των 250 γρ ούτε μεγαλύτερο του 1 κιλού. Τα 

χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα θα έχουν ποσοστό επιπάγου σύμφωνα με το Π.Δ. 290/92. 

Τα χορηγούμενα κατεψυγμένα αλιεύματα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι μικροβιολογικές 

προδιαγραφές σε στέλεχος Salmonella spp. απουσία σε 25 γρ και λοιπά παθογόνα ή δυνητικά 

παθογόνα βακτήρια κατά περίπτωση όπως αυτά ορίζονται στις εκάστοτε διατάξεις. Ο 

εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι διερευνητικός. Σε 

περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε επόμενη παραλαβή θα προηγείται δεσμευτική 

δειγματοληψία και ανάλογα ακολουθεί παραλαβή ή απόρριψη της προμήθειας Τα ψάρια θα 

τεμαχίζονται σε εργαστήρια που θα διαθέτουν εγκεκριμένο κωδικό αριθμό λειτουργίας, ο οποίος 
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θα αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος. Τα κατεψυγμένα ψάρια θα παραδίδονται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κτηνιατρικές, Υγειονομικές και Κοινοτικές Διατάξεις. Τα 

κατεψυγμένα ψάρια θα παραδίδονται το ανώτερο έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία κατάψυξης 

τους και να έχουν ημερομηνία λήξεως, κατ’ ελάχιστον, ένα χρόνο μετά από την ημέρα 

παράδοσης.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ Ε 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Προμήθεια Φρέσκων Τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου)  

Τα χορηγούμενα Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι της εποχής φρέσκα, 

πρώτης ποιότητος, σύμφωνα με τις συνήθειες του Εμπορίου.  

Θα είναι σε συσκευασίες καθαρές και με ετικέτα τα τυποποιημένα με τα απαραίτητα στοιχεία 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Φρούτα νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητος που περιέχονται στα κιβώτια (καφάσια) 

πρώτης ποιότητος. (Χωρίς στοιχεία – καρτέλλα και τυποποίηση δε θα θεωρούνται Α’ ποιότητας).  

Απαγορεύεται απολύτως η χορήγηση Οπωροκηπευτικών ποιότητος κατωτέρας της πρώτης.  

Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών.  

Οι πατάτες, τα κρεμμύδια και άλλα είδη θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις 

που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. Γίνεται δεκτή ανοχή για τις πατάτες με μικρό 

μέγεθος τουλάχιστον μεγάλου καρυδιού σε ποσοστά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη 

χορηγούμενη ποσότητα. (Μεγάλη διάμετρος 4 εκατ., μικρή διάμετρος 3 εκατ.).  

Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά-σαγκουίνια-τύπου 

Γιάφας-Μέρλιν κ.λ.π) πρέπει να είναι  

α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια,  

β) να μην έχουν χονδρές φλούδες  

γ) να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως 

καλής, απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σύψεως και κερατίτιδος.  
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Τα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 70 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη 

και συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, 

παρτίδας. Να μην έχουν στην επιφάνεια ή στη σάρκα τους αποχρώσεις και υφή ύποπτη για 

ασθένεια ή κακή παραγωγή ή κακή συντήρηση (ομοιόμορφη). Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και 

EXTRA ποιότητος, διαμέτρου 55 mm και άνω ομοιόμορφα, ισομεγέθη και συσκευασμένα σε 

μονόσειρα ή δίσειρα τελάρα με ενδείξεις μεγέθους, ποικιλίας, ποιότητας, παρτίδας. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 543/2011]. 

II. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

III. Τα Αχλάδια και τα σταφύλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές 

Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα με τις Γενικές 

Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) του ίδιου Κανονισμού. 

IV. Τα Αχλάδια και τα σταφύλια θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

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

VI. Τα Αχλάδια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για 

επαφή με τρόφιμα.  

VII. Τα σταφύλια θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη πλαστική σακούλα 

(μονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.  

VIII. Τα καρότα θα είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα 

συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.  

IX. Οι τομάτες θα είναι συσκευασμένες σε σφραγισμένη πλαστική σακούλα (μονάδα 

συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.  

X. Οι πατάτες θα είναι συσκευασμένες σε διχτάκι (μονάδα συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή 

με τρόφιμα.  

XI. Οι μονάδες συσκευασίας των αχλαδιών, των σταφυλιών, , των καρότων, των ντοματών και 

των πατατών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής,  
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XII. Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες». 

 

2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (βλέπε σχετικές Ειδικές 

Προδιαγραφές Εμπορίας), τα προϊόντα πρέπει να είναι: 

 ?Ακέραια 

 Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα 
καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

 Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισμούς. 

 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. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 

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

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η περιοχή παραγωγής 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου, 

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

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 
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 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή παραγωγής της. 

  Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας 

ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά . 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 

των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 

αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 

ποσότητα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 

Κατεψυγμένων λαχανικών.  

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα πληρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. θα είναι 

καθαρισμένα κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, Α’ Ποιότητας, συσκευασμένα και πλήρως 

απαλλαγμένα από ξένες ύλες, χώματα, πετραδάκια ( η παρουσία των οποίων θα συνιστά λόγο 

μη παραλαβής τους) , όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και η ημερομηνία 

λήξεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 περί επισήμανσης του ισχύοντος Κ.Τ.Π., θα έχουν το 

ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων 

διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 

κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Η μεταφορά τους θα γίνεται με 

καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα, το οποίο θα αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα 

έγγραφα τα οποία θα το βεβαιώνουν και θα προσκομίζονται στην κάθε παραλαβή, επίσης η 

συσκευασία τους θα είναι άμεμπτη και θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα κατεψυγμένα 

λαχανικά θα παραδίδονται το ανώτερο έξι (6) μήνες μετά τη ημερομηνία κατάψυξης τους και να 

έχουν ημερομηνία λήξεως, κατ’ ελάχιστον, ένα χρόνο μετά από την ημέρα παράδοσης. Η 

συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 περί 

επισήμανσης του ισχύοντος Κ.Τ.Π. Επίσης να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές 

Διατάξεις. Διακινείται σε συσκευασία του 5-10 κιλού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
της ΟΜΑΔΑΣ Α που αφορά στην «Προμήθεια Τροφίμων Μέσης και Μακράς Διαρκείας 

(Γαλακτοκομικά Προϊόντα, Βρεφικές τροφές, Είδη παντοπωλείου)» 

 
Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ ΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)»  

(ΟΜΑΔΑ Α) 

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 

διαγωνισμό 

"……………………………………………………………………………………………………………………………..»" 

έτους 2017 που έχει προκηρύξει η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ. 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την προμήθεια και παράδοση των  ειδών 

…………………………………………………. με πρόσθετες παροχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στους όρους της Διακήρυξης: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών..) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

με έδρα τ………………………    οδός……………………………………….  Αριθμ………………………………………… 

Τ.Κ. ……………………………..   Τήλ. ……………………………………………… Fax  ……………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 

αναγράφεται στην  επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων  του Διαγωνισμού, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των προϊόντων (ειδών και αγαθών) της 

παρούσας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας 

ως εξής. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α, τιμή προσφοράς η οποία ανέρχεται σε 

 …………………………………………………………………………………………………………………………...  

(ολογράφως) και ……………………………………………………………….….. € (αριθμητικά), και 

αναλύεται ως  εξής: 
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ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

     

     

ΣΥΝΟΛΑ    

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται πάντα σε δύο δεκαδικά ψηφία  

 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την Εταιρία μας / την Ένωση Εταιρειών μέχρι την            /           

/2017 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

(τόπος),      /     /2017 

Ο προσφέρων 

 

                                                                                                                    (ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα,  
                                                                                                                     σφραγίδα, 

υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της ΟΜΑΔΑΣ Β που αφορά στην  

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια Φρέσκου Κρέατος, Βόιου – Μοσχαρίσιου, 

Αιγοπροβάτων, Αλλαντικών  και κατεψυγμένων 

 

Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό 

Προμήθεια Φρέσκου Κρέατος, Βόιου – Μοσχαρίσιου, Αιγοπροβάτων, Αλλαντικών  και 

κατεψυγμένων (ΟΜΑΔΑ Β) 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 

διαγωνισμό 

……………………………………………………………………………………………………………………………..»" 

έτους 2017 που έχει προκηρύξει η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ. 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση 

των  ειδών …………………………………………………. με πρόσθετες παροχές όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στους όρους της Διακήρυξης: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών..) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

με έδρα τ………………………    οδός……………………………………….  Αριθμ………………………………………… 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Τ.Κ. ……………………………..   Τήλ. ……………………………………………… Fax  ……………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 

αναγράφεται στην  επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων  του Διαγωνισμού, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των προϊόντων, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 

την εκτέλεση της προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας ως εξής. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Αντικειμενική τιμή προσφοράς η οποία ανέρχεται σε: 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(ολογράφως) και ……………………………………………………………………………………… € 

(αριθμητικά), 

και αναλύεται ως  εξής: 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Β 
   

ΣΥΝΟΛΑ    

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται πάντα σε δύο δεκαδικά ψηφία  

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την Εταιρία μας / την Ένωση Εταιρειών μέχρι την            /           

/2017 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

(τόπος),      /     /2017 

Ο προσφέρων 

 (ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, σφραγίδα, 

υπογραφή 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της ΟΜΑΔΑΣ Γ που αφορά στην «Πουλερικών νωπών και κατεψυγμένων – αυγά» 

Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΈΣΚΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ (ΕΊΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΊΟΥ) 

(ΟΜΑΔΑ Γ) 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 

διαγωνισμό 

"……………………………………………………………………………………………………………………………..»" 

έτους 2017 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την προμήθεια και παράδοση των  ειδών 

…………………………………………………. με πρόσθετες παροχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στους όρους της Διακήρυξης: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών..) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

με έδρα τ………………………    οδός……………………………………….  Αριθμ………………………………………… 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Τ.Κ. ……………………………..   Τήλ. ……………………………………………… Fax  ……………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 

αναγράφεται στην  επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων  του Διαγωνισμού, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των προϊόντων, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 

την εκτέλεση της προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας ως εξής. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Αντικειμενική τιμή προσφοράς ως εξής η οποία ανέρχεται σε: 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(ολογράφως) και ……………………………………………………………………………………… € 

(αριθμητικά), 

και αναλύεται ως  εξής: 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 
   

ΣΥΝΟΛΑ    

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται πάντα σε δύο δεκαδικά ψηφία  

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την Εταιρία μας / την Ένωση Εταιρειών μέχρι την            /           

/2017 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

(τόπος),      /     /2017 

Ο προσφέρων 

(ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, σφραγίδα, 

υπογραφή) 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της ΟΜΑΔΑΣ Δ που αφορά στην «Ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων» 

Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ (ΟΜΑΔΑ Δ) 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 

διαγωνισμό 

"……………………………………………………………………………………………………………………………..»" 

έτους 2017 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την προμήθεια και παράδοση των  ειδών 

…………………………………………………. με πρόσθετες παροχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στους όρους της Διακήρυξης: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών..) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

με έδρα τ………………………    οδός……………………………………….  Αριθμ………………………………………… 

Τ.Κ. ……………………………..   Τήλ. ……………………………………………… Fax  ……………………………………… 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 

αναγράφεται στην  επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων  του Διαγωνισμού, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των προϊόντων, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 

την εκτέλεση της προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας ως εξής. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 

Αντικειμενική τιμή προσφοράς ως εξής η οποία ανέρχεται σε: 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(ολογράφως) και ……………………………………………………………………………………… € 

(αριθμητικά), 

και αναλύεται ως  εξής: 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Δ 
   

ΣΥΝΟΛΑ    

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται πάντα σε δύο δεκαδικά ψηφία  

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την Εταιρία μας / την Ένωση Εταιρειών μέχρι την            /           

/2017 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

(τόπος),      /     /2017 

Ο προσφέρων 

(ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, σφραγίδα, 

υπογραφή) 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της ΟΜΑΔΑΣ Ε που αφορά στην «Προμήθεια Φρέσκων Τροφίμων (Είδη 

οπωροπωλείου)» 

Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια Φρέσκων Τροφίμων (Είδη οπωροπωλείου) 

 (ΟΜΑΔΑ Ε) 

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 

διαγωνισμό 

"……………………………………………………………………………………………………………………………..»" 

έτους 2017 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την προμήθεια και παράδοση των  ειδών 

…………………………………………………. με πρόσθετες παροχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στους όρους της Διακήρυξης: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών..) 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

με έδρα τ………………………    οδός……………………………………….  Αριθμ………………………………………… 

Τ.Κ. ……………………………..   Τήλ. ……………………………………………… Fax  ……………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 

αναγράφεται στην  επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων  του Διαγωνισμού, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των προϊόντων, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 

την εκτέλεση της προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας ως εξής. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Αντικειμενική τιμή προσφοράς ως εξής η οποία ανέρχεται σε: 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(ολογράφως) και ……………………………………………………………………………………… € 

(αριθμητικά), 

και αναλύεται ως  εξής: 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΟΜΑΔΑΣ Ε 
   

ΣΥΝΟΛΑ    

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται πάντα σε δύο δεκαδικά ψηφία  

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την Εταιρία μας / την Ένωση Εταιρειών μέχρι την            /           

/2017 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

(τόπος),      /     /2017 

Ο προσφέρων 

(ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, σφραγίδα, 

υπογραφή) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ που αφορά στην «Κατεψυγμένων λαχανικών.» 

Οικονομική Προσφορά για το Διαγωνισμό 

Προμήθεια Κατεψυγμένων λαχανικών.  (ΟΜΑΔΑ ΣΤ) 

 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 

διαγωνισμό 

"……………………………………………………………………………………………………………………………..»" 

έτους 2017 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας. 

Η εταιρία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της για την προμήθεια και παράδοση των  ειδών 

…………………………………………………. με πρόσθετες παροχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 

στους όρους της Διακήρυξης: 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της Εταιρείας (ή της Ένωσης Εταιρειών..) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

με έδρα τ………………………    οδός……………………………………….  Αριθμ………………………………………… 

Τ.Κ. ……………………………..   Τήλ. ……………………………………………… Fax  ……………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 

αναγράφεται στην  επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων  του Διαγωνισμού, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και παράδοσης των προϊόντων, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω 

την εκτέλεση της προμήθειας της συγκεκριμένης ομάδας ως εξής. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Αντικειμενική τιμή προσφοράς ως εξής η οποία ανέρχεται σε: 

………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(ολογράφως) και ……………………………………………………………………………………… € 

(αριθμητικά), 

και αναλύεται ως  εξής: 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 
   



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΑ    

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται πάντα σε δύο δεκαδικά ψηφία  

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την Εταιρία μας / την Ένωση Εταιρειών μέχρι την            /           

/2017 

Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

(τόπος),      /     /2017 

Ο προσφέρων 

(ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, σφραγίδα, 

υπογραφή) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ 
(5/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 
1Ο χιλ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών 81100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 
  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

(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) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της προμήθειας των ειδών που ορίζονται στην  υπ αριθ ..... σύμβασης 
“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση σας το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100033788] 
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- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 1ο χιλ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Μυτιλήνη, 

81100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΖΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

- Τηλέφωνο: 2251045577 εσωτ.4 

- Ηλ. ταχυδρομείο: k.mazioti@iliaktida-amea.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://iliaktida-amea.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» από 
το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:  

α) Ημερομηνία:[   ],  
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α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

[] Ναι [] Όχι 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 

να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 
 

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


