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Σπάρτη , 20-6-2017 
 
Αρ.Διακήρυξης : οικ.159819/13587 
Αρ.Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 27257 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ, 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.)  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ» 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015 - 2016 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 513.927,86 €  
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 76.970,83€ 
  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι 
εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, (ΣΑΕ 093/8, ΠΔΕ 2016, ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΔΕ  2016ΣΕ09380051, ΚΩΔ.MIS 5000167)  
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 513.927,86€ ΦΠΑ, ο εκάστοτε αναλογούν : 71.385,36€  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ:  585.313,22€  
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ): 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 76.970,83€  ΦΠΑ 24%: 18.473,00€   
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ: 95.443,83€ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 590.898,69€, ΜΕ ΦΠΑ 680.757,05€ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ Ε.Ε 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ Η ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

19-6-2017 23-6-2017 21-6-2017 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

 
Έχοντας υπόψη  

Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. το άρθρο 37 του Ν 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
147/Α/ 08.08.2016)  

3. των άρθρων 1 & 3 του Ν.4250/14(ΦΕΚ74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

4. του  Ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 107 Α/13) ‘Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 
4093/12 και 4127/13» 

5. του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 120/ Α/ 29.05.2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. του Ν.4152/2013(ΦΕΚ107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013≫ και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’ : Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

7. του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204/Α/ 15.09.2011) 

8. του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α/141/2010) περί «Δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης», 

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

11. -του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης»  
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12. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

13. του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, 

14.  του άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
από εμπορικές επιχειρήσεις» 

15. του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη  υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

16.  το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις Εμπορικές Συναλλαγές», 

17.   του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ Α΄ 224/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», 

18. Του Ν.4146/13 παρ. 1 του άρθρου 73 (ΦΕΚ Α’ 90/2013)  «Ρυθμίσεις για τον έλεγχο 
δημοσίων συμβάσεων» 

Β. Τις Αποφάσεις 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως 
ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού. 

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

21. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό 
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016». 

22. Την ΚΥΑ αριθμ. Δ/23/οικ.45101/12-10-2015 (ΦΕΚ 2205 Β/2015) «Κατανομή 
προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» 

23. Την αριθμ. Δ23/οικ 23761/1507/27-5-2015 Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός 
Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD» 

24. Την αριθμ.1057/20-5-16 Απόφαση Ένταξης του έργου «Αποκεντρωμένες προμήθειες 
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή 
συνοδευτικών μέτρων 2015-2016, Κ.Σ. Π.Ε. Λακωνίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000167 
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στο Ε.Π. ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».   

25. Την υπ.αριθ. Υ.Α. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716 /2015) «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

26.  Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου «Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης 
Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)». 

27. Την αριθμ. 1931/312/16-01-15 (ΦΕΚ 94/B) Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας «Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός των 
καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές Έργων του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του 
ΠΔΕ-καθορισμός δικαιολογητικών» 

28. Την αριθμ. 134453/28-12-15 (ΦΕΚ 2857/B) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
& Τουρισμού και Υπουργού Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» 

29. Την Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» 

30. Την αριθμ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τ. Β’) Απόφαση Υπουργού «Αύξηση 
των χρηματικών ποσών του αρθρ 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για Οικονομικών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

31. Την αριθμ. 65471/21-6-16 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, περί έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ στη ΣΑΕ 093/8 για το Ε.Π. «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ 2014-2020 (ΑΔΑ ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) 

32. Την αριθμ. 902/2017 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΧ7Λ1-ΤΛΖ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης α) διενέργειας Διεθνή, ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού β) των όρων της διακηρύξεως & γ) των επιτροπών του διαγωνισμού. 

 

 

 

Γ. Τα έγγραφα: 
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1. Το με ΑΠ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/279/22-3-2017 έγγραφο της Διαχειριστικής αρχής με την 
διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της επί της διακήρυξης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, Ελεύθερο, με Κριτήριο κατακύρωσης, 
είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής είτε το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από την τιμή του Δελτίου Πιστοποίησης Μέσης Λιανικής 
Τιμής Πώλησης, που εκδίδει η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας – για τα είδη που 
προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο- για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) Τμήματα, για κάθε ένα από τα 
οποία μπορεί να δοθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει 
προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα (είδη) καθώς και για όλα τα Τμήματα 
(είδη).  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από ελάχιστη προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ένωσης και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Στην περίπτωση διαφορετικών 
ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. 

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ & 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.g

ov.gr 
19-6-2017 24-6-2017 

23-7-2017 

και ώρα 23:59 

27-7-2017 

και ώρα 10:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από 
το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΥΑΠ/Φ.40.4/162/2013 (Β’401) και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
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και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα ή σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα : 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με το αρ.25 του 
Ν.4412/16 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω γ περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  

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

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή 
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Γεν. Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη της Γενικής 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού 
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φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

  

5.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

5.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

7. Προθεσμίες για συμπληρωματικές πληροφορίες 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι 
(6) ημέρες προ της εκπνοής της καταληκτικής ημερομηνίας, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, 
ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. Τα 
ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών 
πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές εντός των ανωτέρω 
προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται 

8. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει τους προμηθευτές. Τα αρμόδια 
εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του 
προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωση του προμηθευτή εκ 
μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Σε περίπτωση μη 
καταβολής του αντιτίμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας η σχετική Προσφορά δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

9 

9. Η παρούσα διακήρυξη  θα δημοσιευτεί : 

 στην Επίσημη Eφημερίδα της Ένωσης και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα 
(ημ/νια αποστολής  19-6-2017) 

 Επίσης παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση 
στο αναλυτικό περιεχόμενο της Διακήρυξης καθώς και  στα τυχόν συμπληρωματικά 
έγγραφα, μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr 

 Στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), όπου θα 
φέρει αριθμό ΑΔΑΜ 

και περίληψή της θα δημοσιευτεί: 

 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

 σε δύο ημερήσιες Οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας  

 σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες, και  

 σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα 

 Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr 

10.- Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο  θα καταβληθούν από τους αναδόχους 
του διαγωνισμού (αναλογικά ως προς το ποσό της κάθε Σύμβασης), σε περίπτωση άγονων 
τμημάτων του διαγωνισμού τις ανάλογες δαπάνες δημοσίευση θα καλύψει η Αναθέτουσα 
Αρχή.  

11.- Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Διεύθυνση 
Διοικητικού-Οικονομικού και τη Δ/νση Υγείας και Κοιν.Μέριμνας Π.Ε. Λακωνίας , 
Διοικητήριο , 2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, από τους κ.κ. Κατσαούνη Βασιλική, Κοκκονού 
Μεταξία, Φλεβαράκη Παναγιώτα, Καρούνη Βασίλειο, Μαυρίδη Απόστολο στα τηλ:27313-
63184-185-234-324-258 τηλεομοιοτυπία:27310-26211 , email: m.kokkonou@lakonia.gr 

v.karounis@lakonia.gr 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ, Κωστή Παλαμά 6-8 Τ.Κ 111 41 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  Βλέπε πίνακα παρακάτω 

CPV Βλέπε πίνακα παρακάτω  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΦΠΑ  Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ Φ.Π.Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής ή ποσοστού έκπτωσης 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (ΣΑΕ 093/8, ΠΔΕ 2016, 
ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΔΕ  2016ΣΕ09380051, ΚΩΔ.MIS 5000167) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός της Αποθήκης/ Αποθηκών των επιμέρους σημείων διανομής 
Νομού Λακωνίας, σε διευθύνσεις που θα ορισθούν κατά την 
υπογραφή των συμβάσεων 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 
2198/94 ΑΡΘΡΟ 24: 

Στο 100% της αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. θα γίνει 
παρακράτηση φόρου 4% (άρθ.24 Ν.2198/1994) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 

Εισφορά Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. : 0,06 % (εγκύκλιος 37 
αρ.πρωτ.Γ31/729/12.10.2016) 
Στην παραπάνω κράτηση συμπεριλαμβάνεται: 
Τέλος Χαρτοσήμου: 3% για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και η επ’ αυτής υπέρ 
Ο.Γ.Α. 20% εισφορά. 

 

Α/Α 
Τμήματος ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

(βλ.τεχν.προδ/φ
ες κάθε είδους) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

CPV 

 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  

1 Μωρομάντηλα ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 

τουλάχιστον 60 
μωρομάντηλων 

912,00 1,61 33711430-0 

2 Σκόνη για πλύσιμο 
ρούχων ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία 24 

μεζούρες 4.287,00 2,70 39831200-8 

3 Καθαριστικό υγρό 
γενικής χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
πλαστικής 

φιάλης 1 λίτρου 
4.287,00 1,45 39831300-9 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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4 Υγρό  πιάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 
πλαστικής 

φιάλης 400 ml 
4.287,00 0,89 39832000-3 

5 Οδοντόβουρτσα ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία 1 
τεμαχίου 3.067,00 1,21 33711710-7 

6 Οδοντόκρεμα ΤΕΜΑΧΙΟ Σωληνάριο 75 - 
100 ml 9.201,00 0,97 33711720-0 

7 Σαμπουάν ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία 400 
ml 4.287,00 1,61 33711610-6 

8 Πάνες βρεφών ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 

τουλάχιστον 50 
τεμαχίων 

320 11,29 33771200-7 

9 

ΣΕΤ 
8 τετράδια, 7 μολύβια, 1 
ξύστρα, 1 γόμα, 1 πακέτο 
μαρκαδόρους και 6 
ντοσιέ με λάστιχο. 

σετ 

Σετ 
8 τετράδια, 7 

μολύβια, 1 
ξύστρα, 1 γόμα, 1 

πακέτο 
μαρκαδόρους 
και 6 ντοσιέ με 

λάστιχο 

518 9,68 

22830000-7, 
30192130-1, 
30192100-2, 
30192133-2, 
30192122-2, 
30192125-3, 
30192123-9 

10 Αθλητικά  Παιδικά 
Ενδύματα 

Σετ 2 
τεμαχίων 

(πάνω-κάτω) 

Συσκευασία 2 
τεμαχίων 518 32,26 18412000-0 

11 ΣΕΤ  Παιδικών 
Ενδυμάτων   (0-5 ετών) 

Σετ 2 
τεμαχίων 

(πάνω-κάτω) 

Συσκευασία 2 
τεμαχίων 238 37,90 18300000-2 

 ΠΑΙΔΙΚΕΣ    &   ΒΡΕΦΙΚΕΣ      
ΤΡΟΦΕΣ  

12 Κρέμα   Δημητριακών     
(για βρέφη) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

300 gr 
1.024,00 2,98 15884000-8 

13 Κρέμα  Ρυζάλευρο         
(για  βρέφη) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

300 gr 
1.024,00 3,27 15884000-8 

14 Γάλα σκόνη  (για  βρέφη) ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους 
800 gr 

1.024,00 0,88 15511700-0 

15 Γάλα εβαπορέ (για 
παιδιά) ΤΕΜΑΧΙΟ 

Συσκευασία 
καθαρού βάρους 

400 ml 
3.648,00 0,80 15511600-9 

       
 ΤΡΟΦΙΜΑ      
 Πουλερικά  

16 Κοτόπουλο ΚΙΛΟ 

Συσκευασίες 
17.148Χ1 τεμάχιο 
βάρους 1,5 κιλού 

περίπου 

25.722,00 2,48 15112130-6 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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 Είδη      Κρεοπωλείου  

17 Μοσχάρι ΚΙΛΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους 
500 gr 

11.556,00 6,19 
 15111200-1 

18 Χοιρινό ΚΙΛΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους 
500 gr 

11.492,00 3,98 15113000-3 

       
 Ελαιόλαδο  

19 Ελαιόλαδο ΛΙΤΡΟ 
Συσκευασία 

φιάλης καθαρού 
βάρους 1 λίτρου 

11.432,00 3,98 15411110-6 

       
 ΕΙΔΗ      ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

20 Ξερά Φασόλια ΚΙΛΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους 
500 gr 

8.604,00 1,61 03221210-1 

21 Φακή ΚΙΛΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους 
500 gr 

8.604,00 1,77 03212211-2 

22 Τυρί (γραβιέρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία   

τεμαχίου   του 1  
κιλού 

17.208,00 6.64 15540000-5 

23 Ζάχαρη λευκή 
κρυσταλλική ΚΙΛΟ 

Συσκευασία   
τεμαχίου  του 1  

κιλού 
5.716,00 0,56 15831200-4 

24 Ζυμαρικά ΚΙΛΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους   
500  gr 

17.208,00 0,81 15851100-9 

25 Τοματοπολτός ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία 
τεμαχίου  400  gr 11.432,00 0,66 15331427-6 

26 Ρύζι τύπου Καρολίνα ΚΙΛΟ 
Συσκευασία   

καθαρού βάρους   
500  gr 

11.432,00 1,06 03211300-6 

27 Γάλα Εβαπορέ ΤΕΜΑΧΙΟ 
Συσκευασία 

καθαρού βάρους 
400 ml 

19.800 0,80 15511000-3 

 ΕΙΔΗ        
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

28 Πατάτες ΚΙΛΟ Συσκευασία των 
5  κιλών 28.580,00 0,71 03212100-1 

29 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ Συσκευασία  των 
2  κιλών 23.104,00 0,58 03222220-1 

30 Μήλα ΚΙΛΟ Συσκευασία    
των 2  κιλών 22.864,00 0,58 03222321-9 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 
όπως ισχύει, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/16.  
 
Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της  Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών - διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις 
που θα ζητηθούν σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των 
Προσφορών. 

31 Λάχανο ΚΙΛΟ 
Συσκευασίες 

5.716Χ1 τεμάχιο 
περίπου 1,5 kg 

8.574,00 0,75 03221410-3 

 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ  

32 Χυμός πορτοκάλι ΛΙΤΡΟ Συσκευασία  του 
1  λίτρου 5.716,00 0,88 15321100-5 

33 Χυμός  Νέκταρ Μήλο, 
Πορτοκάλι, βερίκοκο ΛΙΤΡΟ Συσκευασία  του 

1  λίτρου 5.716,00 0,88 15321700-1 

 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  

34 Αρτοσκεύασμα 
Κουλουράκια ΤΕΜΑΧΙΟ Συσκευασία  του 

1  κιλού 11.432,00 1.55 15810000-9 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 
καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 
φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

* Έως ότου παραμετροποιηθεί σχετικά το ΕΣΗΔΗΣ οι ανωτέρω φάκελοι θα υποβάλλονται 
ενιαία  ως υποφάκελοι:  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, σύμφωνα με το αρ.21 του Ν.4412/16. 
 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής καθώς και 
τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτουμένων για προσκόμιση εγγράφων και 
αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε, στις υπεύθυνες δηλώσεις και αναφορικά με 
τον χρόνο υποβολής και θεώρησης των, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 
4250/2014. 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με τα άρθρο 93 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
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α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, για 
το τμήμα ή τα τμήματα της προσφοράς, κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/16. Τα ποσά των 
εγγυήσεων συμμετοχής που θα απαιτηθούν για κάθε Τμήμα (είδος) της διακήρυξης 
αναφέρονται αριθμητικώς και ολογράφως στον πίνακα του Παραρτήματος Ε της παρούσας. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

β. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη 
Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986,  στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 
75 του Ν.4412/16. 

Το έντυπο παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Α. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Β. Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά  χαρακτηριστικά  

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων 
ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, 
πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της διακήρυξης.  

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

 

Γ. Πρόσφατη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, όπου θα δηλώνεται: 

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της. 

- Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους. 

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού. 

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα 
υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

- Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή 
δεν  θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. 

- Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών 
ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ε.Ε. και σύμφωνα με τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών (Κ.Τ.Π). Η συσκευασία των υπό προμήθεια τροφίμων θα 
είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μεταφορά των 
προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις. 

-Ότι εγγυάται τη διατηρησιμότητα των προϊόντων για το χρόνο ελάχιστης 
διατηρησιμότητας  που αναφέρεται στις επιμέρους Τεχνικές προδιαγραφές τουλάχιστον 
από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

-Οτιδήποτε άλλο προκύπτει από τις συνημμένες στο Παράρτημα της παρούσας 
προδιαγραφές του κάθε είδους (Υποχρεώσεις Προμηθευτών) 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3 του Ν. 4250/14. 
ΦΕΚ Α/74/26.3.14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που 
αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά») θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με 
διαβιβαστικό, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

 Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Διοικητήριο , 2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, Σπάρτη 

 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. 
κ.λ.π.). 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, 
το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
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σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
 Τιμές 

 Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα είδους 
όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.  

 Οι τιμές θα αναφέρονται για κάθε είδος χωριστά και για το σύνολο της ποσότητας 
του κάθε είδους. 

 Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη 
τιμή της διακήρυξης. 

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

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ γίνεται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία  

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου 
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι 
διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 
υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 

 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές ισχύουν 
όσα αναφέρονται στο αρθ.88 του Ν.4412/16 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

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

 Επισημαίνεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η 
ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, με έγγραφη δήλωση του αναδόχου, ύστερα 
από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας. 
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 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης του είδους. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα είδη όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-ΠΙΝΑΚΑΣ της παρούσας. Η κατακύρωση του 
διαγωνισμού γίνεται για κάθε είδος χωριστά και με κριτήριο κατακύρωσης είτε την 
χαμηλότερη τιμή, είτε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από την τιμή του Δελτίου 
Πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής Πώλησης, που εκδίδει η Περιφερειακή Ενότητα 
Λακωνίας - για τα είδη που προβλέπει  το θεσμικό πλαίσιο. 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδος της οικονομικής 
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α για κάθε είδος. 

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή 
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

  
Υποχρέωση αναδόχου σχετικά με περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και 
εργατική Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 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. 

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  

 
Λόγοι Αποκλεισμού-Απόρριψη προσφορών – Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 
πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ο οικονομικός φορέας 
όταν αποδεικνύεται, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 
Ν.4412/16 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (EE 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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 
166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Αποκλείεται επίσης από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

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

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Αποκλείεται επίσης από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
οποιοσδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,  

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/16 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά 
μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/16, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα,  

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

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,  

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

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 
την ακεραιότητά του. 

 

Κατά τα λοιπά όσων αφορά τον αποκλεισμό ισχύουν οι παρ.5 έως 9 του αρθ.73 του 
Ν.4412/16. 

 

Απόρριψη προσφορών 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του Ν.4412/16 ή 
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές για το ίδιο Τμήμα-είδος, στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
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ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή 
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

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

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

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

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις  27/ 7 /2017 , ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί με πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων των προσφορών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων. 

Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην α-
ξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης 
και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

29 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Υποβολή δικαιολογητικών για την κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με 
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθ.103 του Ν.4412/16 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) από τον «προσωρινό ανάδοχο» εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 

 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 

 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»  

 Πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Διοικητήριο, 2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Σπάρτη 

 Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Προκήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. 
κ.λ.π.). 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ορίζονται παρακάτω : 
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Προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν τελεί στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16: 

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, 

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι δεν τελεί στην παρ.2 & 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16: 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16.  

Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/16: 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 
επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

Για την απόδειξη της οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειας του 
οικονομικού φορέα : 

4.1) Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα 
προκύπτει το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές 
δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 
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4.2) Κατάλληλες Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της Επιχείρησης 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει κατάλληλο. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/16. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α' 188).  

 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα, 
στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα 
σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 του Ν.4412/16, και κατά περίπτωση 
του άρθρου 80 του Ν.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς 
φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, 
σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 82 του Ν.4412/16. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως 
επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο μειοδότη και ούτω καθ  
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
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7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δύο εργάσιμων 
ημερών μετά από την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση που 
υπάρξουν περισσότεροι του ενός εν δυνάμει ανάδοχοι, η αποσφράγιση των φακέλων θα 
γίνει δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 
μορφή και του τελευταίου αναδόχου. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
8. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/16,  
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
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ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα.  
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, 
στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 
αυτών.  

  
9.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
δύναται να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή έως 15% μεγαλύτερη ή έως 50% 
μικρότερη ποσότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Ν. 4412/2016. 

Η απόφαση κατακύρωσης του έργου, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα επί αποδείξει. 

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

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν. 
3886/2010. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, για την υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο 
παράρτημα της παρούσας διακήρυξης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.   

Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η σύμβαση 
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό 
μόνο χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Αν κανένας από τους 
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προσφέροντες δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού ματαιώνονται. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις των ειδών 

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

 Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν 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 της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η Τροποποίηση των Συμβάσεων των αναδόχων προβλέπονται υπό τις προϋποθέσεις και 
του όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 

 
10. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού: 

α. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

Β. Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

Β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 
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11. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της 
παρούσας σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010), 
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», με τον οποίο 
ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με την υπ’αρ. Π1/273/07-02-2011 εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΑΔΑ: 4ΑΛ1Φ-0).  

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. 

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της αριθμ. Π1/2390/21-10-2013 
Απόφασης (ΦΕΚ 2677 Β). 
12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
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όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα 
της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους υπόλοιπους προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 

 

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή για χρηματικό 
ποσό που αντιστοιχεί στο 5 % επί της αξίας της σύμβασης (συνολικής συμβατικής αξίας των 
ειδών) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. Ο χρόνος ισχύος αυτής θα είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

 Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο 
του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) 
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
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παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης 
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 
 
13.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη εντός της 
Αποθήκης/Aποθηκών των σημείων διανομής της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.Λακωνίας, 
κάνοντας χρήση ιδίων μέσων ή και μισθωμένων στηριζόμενος στις ικανότητες άλλων 
φορέων (αρ.78 Ν.4412/2016 147/Α). Όσον αφορά τα νωπά προϊόντα υποχρεούται να 
παρέχει ο ίδιος ψυκτικές αποθήκες και φορτηγά ψυγεία κατά τις ημέρες των διανομών στα 
σημεία των διανομών της Π.Ε. Λακωνίας.  

Για τα είδη των Τροφίμων (Τμήμα 12 έως 34) θα γίνουν συνολικά τέσσερις (4) παραδόσεις 
ανά είδος στην Κεντρική Αποθήκη/Αποθήκες σημείων διανομής εντός Νομού Λακωνίας. 
Κάθε μία από αυτές θα αντιστοιχεί στο 25 % της συνολικής ποσότητας.  

Για τα είδη της Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τμήμα 1 έως 12) θα γίνουν από μια (1) έως τρείς 
(3) παραδόσεις. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου με 
απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής, η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των 
προμηθειών παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Οι ανωτέρω παραδόσεις θα αρχίσουν από την 15η ημέρα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης έως και την 10η Δεκεμβρίου 2017, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να 
διανεμηθούν μέχρι την 31/12/2017,  οπότε  λήγει το φυσικό  αντικείμενο της Πράξης. 

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Κάθε παράδοση θα ολοκληρώνεται σε δέκα (10) ημέρες από την έναρξή της. 

Η μεταφορά των ειδών, θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα κατάλληλα για το είδος των 
τροφίμων που μεταφέρουν μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι το χώρο που θα του 
υποδειχθεί.  

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

38 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για τον 
ακριβή χρόνο παράδοσης και τις ποσότητες των προς παράδοση ειδών τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η 
ειδοποίηση αποδεικνύεται με αντίγραφο του αποστέλλοντος μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μέχρι το τέλος της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας την διαθεσιμότητα της επιτροπής και του τόπου παράδοσης 
κατά τον οριζόμενο χρόνο παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
κοινοποιούμενο στην Διαχειριστική Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που προβλέπονται από το άρθ. 200 του  Ν.4412/2016.   Κατά 
την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.  

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να αναγράφει στα Δελτία Αποστολής και 
Τιμολόγιά, λεπτομερώς το κάθε είδος και την ποσότητα.  Η μη αναγραφή τους θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την μη παραλαβή των υλικών. 

Επίσης κατά την πρώτη πληρωμή θα γίνει κράτηση 0,10% επί του καθαρού συνολικού 
συμβατικού τιμήματος υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4013/2011 (Α΄204), επί της ανωτέρω κράτησης 
διενεργείται κράτηση 3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.  

Τα έξοδα μεταφοράς,  φορτοεκφόρτωσης και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να 
προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

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

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πληρωμή αποτελεί η χρηματοδότηση της πράξης μέσω 
της αντίστοιχης κατανομής από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

  

1.1.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 
ΕΥΘΥΝΕΣ 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 
Έργου του, που θ΄ ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 
της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν. 3414/05. 

 

1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι 
κατώτερη : α) των κατώτερων ορίων του αρθ.5 του Ν.4412/16 & β) του 10% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης. Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά όσον αφορά τις τροποποιήσεις της Σύμβασης ισχύουν και 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16. 
 
15. ΛΥΣΗ  – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.- Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς 
τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.- Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά. 

3.- Ο Ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του αρθ.73 του Ν.4412/16. 

4.- Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης δυνάμει του αρθ. 132 του Ν.4412/16. 

Η Αναθέτουσα αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά μια Δημόσια Σύμβαση κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ. 7 του αρθ.68 του 
Ν.3863/2010. 

Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 

1.- Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται 
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2.- Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία 
ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης 
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και 
οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και 
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια 
της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να 
προσφύγουν στα Δικαστήρια της Λαμίας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. 
 
16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου της Διανομής, στον προβλεπόμενο χρόνο 
παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή, προχωρεί σε κατάπτωση μέρους της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, ίσης με το διπλάσιο της αξίας που αναλογεί στην αξία της ποσότητας του 
προϊόντος που δεν παρελήφθη ή δεν διενεμήθη εγκαίρως. 
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Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή, 
διαπιστωθούν παρεκκλίσεις σχετικά με τη την προβλεπόμενη φορτωθείσα ποσότητα, την 
ορθή σήμανση και συσκευασία ή παρατηρηθούν μακροσκοπικά αλλοιώσεις των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του, τότε: 

α) αν διαπιστωθεί ελλιποβαρές φορτίο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην συμπλήρωση 
της ποσότητας και επιπλέον καταπίπτει ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ίσο με το 
τριπλάσιο του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με  τη 
συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. 

β) αν διαπιστωθεί μη ορθή σήμανση, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του έργου, τότε 
απορρίπτονται όλες οι κατά περίπτωση ποσότητες και ο ανάδοχος υποχρεούται για την 
αντικατάσταση τους και επιπλέον καταπίπτει ποσοστό εκ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης του αναδόχου, ίσο με το ήμισυ του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η 
δειγματισθείσα παρτίδα, σε σχέση με τη συνολική ποσότητα της προσφοράς του αναδόχου. 

γ) σε περίπτωση που κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο του προϊόντος, παρατηρηθούν 
αλλοιώσεις, τότε η συγκεκριμένη ποσότητα απορρίπτεται και αντικαθίσταται με ίση 
ποσότητα των προβλεπομένων προδιαγραφών.  

Πριν επιβληθούν οι παραπάνω κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται αθροιστικά, ο ανάδοχος 
καλείται εγγράφως από τη Αναθέτουσα Αρχή, για την υποβολή ενδεχομένων 
παρατηρήσεων και εξηγήσεων. 
 
17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά 
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
18. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).  
 
19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών περί προμηθειών νόμων και προεδρικών 
διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι 
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γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά 
τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρακάτω γενικές και ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές  αποσκοπούν στον καθορισμό των 
απαιτήσεων για την προμήθεια των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α για τις ανάγκες του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δ/ξης. 

Απαιτείται η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς 
ψηφιακά υπογραμμένου. 

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια 
είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην συνέχεια και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι 
απαράβατοι. 

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας να συνοδεύονται από εγγύηση άριστης 
ποιότητας και απολύμανσης όπου αυτό απαιτείται, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα 
στην αγορά σύμφωνα με τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

Όλα τα ευπαθή προϊόντα θα μεταφέρονται με αυτοκίνητα ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως 
και υπό θερμοκρασία από 0 - 4 Βαθμούς Κελσίου 

Όλα τα προμηθευόμενα είδη  να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες 
διατάξεις. 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφεται : 

 «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

Οι συσκευασίες δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένες ή φθαρμένες ή σχισμένες ή με τρύπες 
και  να μην υπάρχουν διαρροές.  

Οι συσκευασίες των τροφίμων θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

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

- τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά ‘όπως περιγράφονται στις επιμέρους τεχνικές 
προδιαγραφές  
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- Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς την τήρηση 
θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής. 

- τις απαιτήσεις επισήμανσης 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική δειγματοληψία. Τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 
ποσότητα. 

Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται την απόρριψη παραλαβής των ειδών.  

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 

1. Εισαγωγή 

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

Τα μωρομάντηλα χαρακτηρίζονται ως καλλυντικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Τα μωρομάντηλα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Τα μωρομάντηλα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία. 

 Τα μωρομάντηλα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη 
σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. 
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 Η παραγωγή τους πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 

 Η ημερομηνία λήξης τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Να είναι υγρά, απαλά και να έχουν ευχάριστο άρωμα. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Τα μωρομάντηλα πρέπει να έχουν ουδέτερο pH για το δέρμα. 

 Πρέπει να είναι υποαλλεργικά. 

 Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1223/2009. 

3. Συσκευασία 

Τα μωρομάντηλα θα είναι συσκευασμένα σε ανακυκλώσιμους πλαστικούς και αδιαφανείς 
περιέκτες (προσυσκευασία), με αυτοκόλλητο ή πλαστικό καπάκι. 

Κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 60 τεμάχια (μωρομάντηλα). 

Κάθε συσκευασία θα είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει 
να είναι σκισμένη. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

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

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. 
 Ο αριθμός τεμαχίων στην συσκευασία. 
 Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. 
 Οι ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την 
αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος. 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 
και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, 
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι 
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επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον 
ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. Για 
το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΟΦ). 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
παραγράφου 2.1.6, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 
2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

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

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

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

7. Σχετική Νομοθεσία 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
30ήςΝοεμβρίου 2009για τα καλλυντικά προϊόντα(αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Σκόνη για πλύσιμο ρούχων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Η σκόνη για πλύσιμο ρούχων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Η σκόνη πλυσίματος να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 
648/2004. 
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 Να παρασκευάζεται και να τυποποιείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

 Να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. 

 Να είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο. 

 Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 

 Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(30oC) και να μη συσσωματώνονται κατά τη ροή του νερού. 

 Να μην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα.   

 Να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε κατά την εργασία να μην παρατηρείται 
αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε να θέτει σε 
κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Η σκόνη πλυσίματος πρέπει να είναι κοκκώδης, ομοιόμορφης εμφάνισης και 
οποιαδήποτε συσσωμάτωση εμφανίζεται να θραύεται με το χέρι. 

 Να μην έχει οσμή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη 
οσμή). 

 Να είναι ελαφρά αρωματισμένη. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Τα περιεχόμενα στη σκόνη πλυσίματος συστατικά να μην είναι επιβλαβή στα 
καθοριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές. 

 Η περιεκτικότητα σε μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σε φωσφονικές 
ενώσεις, σε πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, σε λαμπρύνουσες ουσίες και σε σαπούνι 
να είναι μικρότερη από 5%. 

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και σε λευκαντικούς 
παράγοντες με βάση το οξυγόνο να είναι τουλάχιστον 5% και κάτω από 15%.  

 Να μην περιέχει βενζόλιο και ακεταλδεΰδη. 

3. Συσκευασία 

Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα είναι συσκευασμένη σε ανακυκλώσιμη χάρτινη ή πλαστική 
συσκευασία (προσυσκευασία). 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 24 μεζούρες πλύσης. 

Η συσκευασία θα είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει να 
έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του υλικού. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 
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Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το 
άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση 
και αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
 Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου 
από όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου. 
 Ο συνολικός αριθμός πλύσεων ή ο συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων. 
 Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν). 
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
2107793777» 
 Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και 
οδηγίες προφύλαξης)  
 Οι συνιστώμενες ποσότητες ή/και οι οδηγίες δοσολογίας, εκφρασμένες σε 
χιλιοστόλιτρα ή γραμμάρια, για σύνηθες φορτίο πλυντηρίου, για νερό χαμηλής, μέσης 
και υψηλής σκληρότητας και με πρόβλεψη για τις διαδικασίες πλύσης ενός ή δύο 
κύκλων. 
 Η χωρητικότητα του δοσιμετρικού κυπέλλου που τυχόν παρέχεται μαζί με το 
απορρυπαντικό σε χιλιοστόλιτρα ή γραμμάρια. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 
και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
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τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος και 
να ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση των 
παραγράφων 2.1.4 και 2.1.5, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

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

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το 
οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό REACH 
(1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα 
το προσκομίσει στην Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο 
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής. 

 Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον 
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

 Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 
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7. Σχετική Νομοθεσία 

Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του 
ΑΧΣ και καθιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων 
καθαρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον 
καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά». 

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και 
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο 
κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).  

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

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

 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
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 Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004. 

 Να παράγεται και να τυποποιείται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.  

 Να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. 

 Να είναι κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα. 

 Να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη. 

 Η δοσολογία για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση) να μην υπερβαίνει τα 5ml/lt 
νερού. 

 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι υγρό. 

 Να μην αναδύει δυσάρεστες οσμές. 

 Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Η περιεκτικότητα σε μη ιονικά τασιενεργά, σε ανιονικά τασιενεργά, σε φωσφορικές 
ενώσεις και σε απολυμαντικό παράγοντα να είναι μικρότερη από 5%. 

 Να μην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

 Να μην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα. 

3. Συσκευασία 

Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη 
(προσυσκευασία) με πλαστικό καπάκι και θα κλείνει ερμητικά. 

Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 1000ml προϊόντος. 

Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα 
πρέπει να έχει σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το 
άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 
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Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

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

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

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

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

οδηγίες προφύλαξης).  
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 

2107793777». 
 Η ημερομηνία παραγωγής.  
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 

και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος και 
να ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που 
αποδίδεται στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

54 

διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του προμηθευτή 
εκπτώτου. 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
παραγράφου 2.1.8, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 
2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

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

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το 
οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό REACH 
(1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα 
το προσκομίσει στην Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο 
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής. 

 Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον 
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

 Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 

7. Σχετική Νομοθεσία 

Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

Κανονισμός (ΕΚ)αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
31ης Μαρτίου 2004σχετικά με τα απορρυπαντικά,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

55 

ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του 
ΑΧΣ και καθιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων 
καθαρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον 
καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά». 

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και 
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο 
κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Yγρό απορρυπαντικό πιάτων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004. 

 Να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με 
την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

 Να διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. 
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 Να διαλύεται εύκολα στο νερό, να είναι ρυθμιζόμενου αφρού και να ξεπλένεται 
εύκολα. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρέπει να είναι συμπυκνωμένο. 

 Να μην έχει οσμή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη 
οσμή). 

 Να έχει ευχάριστη οσμή. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Η περιεκτικότητα σε μη ιονικά τασιενεργά να είναι μικρότερη από 5%. 

 Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά να είναι τουλάχιστον 5% και κάτω από 
15%. 

 Να έχει ουδέτερο pH. 

 Να μην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για τα χέρια. 

2. Συσκευασία 

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη 
με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά. 

Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 400ml προϊόντος. 

Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα 
πρέπει να έχει σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

3. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 11 του Κανονισμού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το 
άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.  

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

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

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

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

 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
2107793777». 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 
και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

4. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος και 
να ζητήσει τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας τα μακροσκοπικά – 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και 
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

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

5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 Ο προμηθευτής διαθέτει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) του προϊόντος, το 
οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον κανονισμό REACH 
(1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα 
το προσκομίσει στην Υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθεί στο 
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο της παραλαβής. 

 Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον 
κανονισμό ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

 Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων (ΕΜΧΠ), σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 
1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 

6. Σχετική Νομοθεσία 

Νόμος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
31ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του 
ΑΧΣ και καθιέρωση συστήματος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων 
καθαρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για τον 
καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά». 

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και 
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιημένο 
κείμενο 19.04.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 
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Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).  

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ 

1. Εισαγωγή 

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 Οι οδοντόβουρτσες πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Οι οδοντόβουρτσες πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία. 

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

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

 Να είναι κατάλληλες για χρήση από ενήλικες και να είναι μέτριας σκληρότητας 
(medium). 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

 Η λαβή της οδοντόβουρτσας θα είναι από πλαστικό και οι ίνες της από νάιλον.  

 Οι οδοντόβουρτσες πρέπει να είναι καινούριες και αχρησιμοποίητες και να 
διαθέτουν προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα της κεφαλής τους. 

Συσκευασία 

 Κάθε οδοντόβουρτσα θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινη ή 
ανακυκλώσιμη πλαστική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία μαζί με το 
προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα της κεφαλής της (προσυσκευασία). 

 Η συσκευασία δεν θα πρέπει να παρουσιάζει ίχνη παραβίασης. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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3. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

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

 To όνομα, η καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα 
και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου 
διάθεσης του προϊόντος. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο τύπος σκληρότητας (μέτριας σκληρότητας - medium). 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 

και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

4. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
παραγράφου 2.1.5, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
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απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

5. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

6. Σχετική Νομοθεσία 

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 3ής Δεκεμβρίου 
2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 

1. Εισαγωγή 

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

Η οδοντόκρεμα χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζονται στο άρθρο 2 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η οδοντόκρεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Η οδοντόκρεμα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική 
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Η οδοντόκρεμα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία. 

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

 Η παραγωγή της πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 
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 Πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες και όχι ειδική για παιδιά.  

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Η οδοντόκρεμα πρέπει να έχει ευχάριστη γεύση και οσμή. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Η οδοντόκρεμα πρέπει να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,22% κ.β. ή 
1000ppm και όχι περισσότερο από 0,33% κ.β. ή 1500ppm. 

 Πρέπει να έχει ουδέτερο pH. 

 Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ορισμένες ουσίες που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο IV του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

3. Συσκευασία 

Η οδοντόκρεμα θα είναι συσκευασμένη σε ανακυκλώσιμο, πλαστικό και αδιαφανές 
σωληνάριο με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία). 

Κάθε σωληνάριο θα περιέχει από 75 έως 100 ml προϊόντος. 

Κάθε σωληνάριο θα είναι κλειστό, αχρησιμοποίητο και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη 
παραβίασης και θα περιέχεται σε κατάλληλου μεγέθους χάρτινο, αχρησιμοποίητο και 
σφραγισμένο κουτί. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

Επί του σωληνάριου και της χάρτινης συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και 
ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

 Το όνομα πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.  
 Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml). 
 Η ένδειξη για το χρόνο διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την 
αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος. 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.  
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 
και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, 
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι 
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επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον 
ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. Για 
το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ενιαίου Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

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

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το 
αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
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αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

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

7. Σχετική Νομοθεσία 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
30ήςΝοεμβρίου 2009για τα καλλυντικά προϊόντα(αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 

1. Εισαγωγή 

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

Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  
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 Το σαμπουάν πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Το σαμπουάν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία. 

 Να συμμορφώνεται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 

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

 Η παραγωγή του πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 

 Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και όχι ειδικό για παιδιά. 

 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κανονικά μαλλιά.  

 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Το σαμπουάν πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή και να ρέει ελεύθερα. 

 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Το σαμπουάν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα. 

 Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1223/2009. 

3. Συσκευασία 

Το σαμπουάν θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι (προσυσκευασία), 
που κλείνει με πλαστικό καπάκι. 

Κάθε συσκευασία θα περιέχει περίπου 400 ml προϊόντος. 

Κάθε συσκευασία θα είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα 
πρέπει να είναι σπασμένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 1223/2009. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  
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 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.  
 Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml). 
 Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την 
αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος. 
 Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.  
 Οδηγίες χρήσης. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 
και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, 
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον 
ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. Για 
το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ενιαίου Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

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

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση των 
παραγράφων 2.1.6 και 2.1.7, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις  συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το 
αρμόδιο εργαστήριο του ΕΟΦ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα. 

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

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

7. Σχετική Νομοθεσία 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
30ής Νοεμβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 

 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

68 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

1. Εισαγωγή 

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Οι βρεφικές πάνες πρέπει να συμμορφώνονται με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Οι βρεφικές πάνες πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νομοθεσία. 

 Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και 
ασφάλειας προϊόντων. Οι βρεφικές πάνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με την 
ορθή βιομηχανική πρακτική. 

 Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Οι υπό προμήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε τρία μεγέθη: α) Νο 3 ή 
4-9kg, β) Νο 4 ή 7-18kg ή 8-18kg ή 7-14kg και γ) Νο 5 ή 11-25kg ή 12-25kg ή 12-
22kg. 

 Ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας στα ανωτέρω μεγέθη καθορίζεται στη 
διακήρυξη: 
No 3 No 4 No 5 
32 224 64 

 Οι βρεφικές πάνες πρέπει να έχουν απαλή υφή, να είναι απορροφητικές και να 
διαθέτουν αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσης. 

 Οι βρεφικές πάνες πρέπει να έχουν ελαστικά πλαϊνά για προστασία από διαρροές. 

 Απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, σκωλήκων, νυμφών, 
εντόμων και προνυμφών. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Οι βρεφικές πάνες δεν πρέπει να ερεθίζουν το δέρμα.   

 Πρέπει να έχουν ουδέτερο pH για το δέρμα. 
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 Πρέπει να είναι υποαλλεργικές. 

3. Συσκευασία 

 Οι βρεφικές πάνες θα είναι συσκευασμένες σε ανακυκλώσιμους πλαστικούς και 
αδιαφανείς περιέκτες (προσυσκευασία). 

 Κάθε συσκευασία θα περιέχει 50 τεμάχια (βρεφικές πάνες). 

 Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι καθαρές. 

 Κάθε συσκευασία θα είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα 
πρέπει να είναι σκισμένη. 

 Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 68 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

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

 To όνομα, η καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα 
και η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου 
διάθεσης του προϊόντος. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 Ο αριθμός τεμαχίων στη συσκευασία. 

 Πληροφορίες χρήσης. 

 Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 
και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, 
δερματολογικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον 
ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
παραγράφου 2.1.5, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 
2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

7. Σχετική Νομοθεσία 

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 3ής Δεκεμβρίου 
2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Σετ γραφικής ύλης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Τα σετ γραφικής ύλης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, αχρησιμοποίητα και οι 
πρώτες ύλες αλλά και οι ουσίες στο σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.  

 Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας 
των προϊόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH) ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια 
συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Κάθε σετ θα απαρτίζεται από 8 τετράδια, 7 μολύβια, 1 ξύστρα, 1 γόμα, 1 πακέτο 
μαρκαδόρους και 6 ντοσιέ με λάστιχο. 

 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

 Τα τετράδια θα έχουν 50 φύλλα διαστάσεων περίπου 17x25 cm με δέσιμο 
«καρφίτσα». Το χαρτί θα είναι λευκού χρώματος, βάρους 70-80 gr/m2 και κάθε 
σελίδα θα έχει ριγέ γραμμογράφηση με περιθώρια δεξιά και αριστερά. Το 
εξώφυλλο των τετραδίων θα είναι χρώματος μπλε, από πλαστικοποιημένο χαρτί, με 
ετικέτα ονόματος σε θήκη.  

 Τα μολύβια θα διαθέτουν εξαγωνικό κορμό για άνετη λαβή, μήκους περίπου 18cm. 
Η μύτη γραφής θα είναι από γραφίτη, ανθεκτική στο σπάσιμο και σκληρότητας ΗΒ. 
Στο άνω άκρο των μολυβιών θα υπάρχει ενσωματωμένη γόμα.  

 Η ξύστρα θα πρέπει να είναι μονή, μεταλλική, με σκληρή λεπίδα για εύκολο και 
καθαρό ξύσιμο. Θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τα μολύβια. 

 Η γόμα θα πρέπει να είναι μεικτή, δηλαδή να έχει δύο πλευρές, μία πλευρά για να 
σβήνει μολύβι γραφίτη και μία για μελάνι. Η γόμα θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματική και να σβήνει μολύβι και μελάνι χωρίς μουτζούρες. Επίσης, η 
εμφάνιση και η οσμή της δεν πρέπει να παραπέμπει σε τρόφιμα. 
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 Οι μαρκαδόροι θα πρέπει να είναι διαφορετικών χρωμάτων σε σετ 12 τεμαχίων και 
σε κλειστή συσκευασία. Θα διαθέτουν χοντρή μύτη γραφής 5-6 mm με μη τοξικό 
μελάνι, που απομακρύνεται εύκολα από το δέρμα και τα ρούχα με πλύσιμο με νερό 
και σαπούνι.  

 Τα ντοσιέ (φάκελοι) θα είναι από ανθεκτικό χαρτόνι (prespan) διάστασης 25x35cm 
ίδιου ή διαφορετικού χρώματος. Θα διαθέτουν εσωτερικά αυτιά και λάστιχο στις 
δύο γωνίες, ώστε να κρατά το φάκελο κλειστό. 

 Τα είδη που απαρτίζουν το σετ θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε 
άριστη κατάσταση, να μην είναι τσαλακωμένα, σχισμένα, παραμορφωμένα ή 
σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης. 

3. Συσκευασία 

Κάθε σετ θα συσκευάζεται σε χάρτινη ή ανακυκλώσιμη πλαστική συσκευασία 
(προσυσκευασία) και θα σφραγίζεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το σύνολο του 
περιεχομένου της. 

Οι συσκευασίες των σετ θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Κατάλογος των προϊόντων του περιεχόμενου σετ. 
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.  
Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», η οποία μπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας και 
με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η περιγραφή του είδους (Σετ γραφικής ύλης). 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της 
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παραγράφου  2.1.3 και 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4. 

Επίσης, η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε πρακτική δοκιμασία στα μισά από τα 
δείγματα του ως άνω μακροσκοπικού ελέγχου, για τον έλεγχο των λειτουργικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2. Τα 
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα 

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση 
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 
ποσότητα. 

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των 
προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - 
R.E.A.C.H. ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των 
συγκεκριμένων προϊόντων. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί 
το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 

 

7. Σχετική Νομοθεσία 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). 

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 
2001 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

74 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Σετ αθλητικού ενδύματος» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2. Γενικές απαιτήσεις 

Τα υλικά κατασκευής, όπως αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 
να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. Η ραφή και η κατασκευή εν 
γένει πρέπει να είναι επιμελημένη και να γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον 
κατάλληλων πρώτων υλών και μεθόδων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές 
απαιτήσεις της προδιαγραφής. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας EN 14682:2014 σχετικά με την «Ασφάλεια παιδικών 
ενδυμάτων - Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα». 

3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Απαιτήσεις Α΄ υλών  

 Για την κατασκευή του σετ αθλητικού ενδύματος απαιτείται ύφασμα σύνθεσης 
100% πολυεστέρας.  

 Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας ανοικτού τύπου. 

 Η βαφή εκτελείται με κατάλληλα χρώματα, έτσι ώστε να παρουσιάζει αντοχή στο 
πλύσιμο, τον ιδρώτα και την τριβή. Κατά τη βαφή δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα αζωχρώματα ή άλλες χημικές ουσίες, σύμφωνα 
με τον κανονισμό REACH Annex XVII Appendix 8– Entry 43. 

Κατασκευαστικά στοιχεία - Μακροσκοπικά στοιχεία  

 Το κάθε σετ αθλητικού ενδύματος θα αποτελείται από δύο τεμάχια, μία ζακέτα με 
μακριά μανίκια και ένα παντελόνι. 

 Η ζακέτα θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τα μανίκια, τις τσέπες και τον γιακά. 
Η ζακέτα θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ ανοικτού τύπου και θα φέρει 
εκατέρωθεν στο κάτω μέρος της δύο (2) πλαϊνές λοξές τσέπες. Στο κάτω μέρος των 
μανικιών και στο κάτω τελείωμα της ζακέτας θα υπάρχει λάστιχο για καλύτερη 
εφαρμογή. 

 Το παντελόνι θα φέρει λάστιχο και προαιρετικά κορδόνι στην περιφέρεια της μέσης 
για καλύτερη εφαρμογή. Επίσης, μπορεί να φέρει και τσέπες. Τα κάτω άκρα του 
παντελονιού θα έχουν ραφή ή λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 
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 Η ζακέτα και το παντελόνι δε θα πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα ύφανσης, 
σχισίματα, κοψίματα, τρύπες και τομές του υφάσματος.  

 Θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς στίγματα ή κηλίδες. 

 Ο χρωματισμός της κλωστής ραφής θα πρέπει να είναι της ίδιας απόχρωσης με το 
κύριο χρώμα του υφάσματος σ’ όλο το μήκος της. 

 Το ύφασμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ανομοιομορφία στη βαφή του. 

 Η ραφή και η κατασκευή εν γένει πρέπει να είναι επιμελημένη και δεν πρέπει να 
παρουσιάζει ελαττώματα, όπως πολύ χαλαρή ή σφιχτή ραφή ή με κενά. 

 Τα σετ αθλητικών ενδυμάτων θα είναι δύο ειδών (για κορίτσια και για αγόρια) και 
σε τρία μεγέθη αντίστοιχα [νούμερο 8 (ή για οκτώ χρονών ή για ύψος 128), 
νούμερο 12 (ή για δώδεκα χρονών ή για ύψος 152) και νούμερο 14 (ή για 
δεκατεσσάρων χρονών ή για ύψος 164)].Οι ποσότητες ανά μέγεθος και ανά είδος 
αναφέρονται λεπτομερώς στη διακήρυξη:  
ΜΕΓΕΘΗ / ΕΙΔΗ A K 
No 8 31 34 
No 12 114 112 
No 14 114 113 

 

 Θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τα σχέδια και το χρωματισμό μεταξύ 
των σετ αθλητικών ενδυμάτων για το ίδιο φύλο (σετ για κορίτσια, σετ για αγόρια). 

 Σε κάθε σετ αθλητικών ενδυμάτων το μέγεθος της ζακέτας θα πρέπει να ταυτίζεται 
με το μέγεθος του παντελονιού. 

 Σε κάθε ζακέτα και σε κάθε παντελόνι, στο εσωτερικό μέρος τουςράβεται ετικέτα 
κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, με 
ανεξίτηλα και ευανάγνωστα στοιχεία τα παρακάτω: 

o Μέγεθος 

o Σύνθεση 

o Οδηγίες πλυσίματος – σιδερώματος 

4. Συσκευασία – Επισήμανση 

Κάθε σετ διπλώνεται κατάλληλα και τοποθετείται μέσα σε διαφανή, νάιλον, σφραγισμένη 
σακούλα με εμφανές το μέγεθος τουσετ που περιέχεται σε αυτή. Τα σετ τοποθετούνται ανά 
είδος (για κορίτσια και για αγόρια) και ανά μέγεθος εντός χαρτοκιβωτίων κατάλληλης 
αντοχής. Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να κλείνουν με ταινία ή τσέρκια ή άλλο τρόπο. 

Κάθε χαρτοκιβώτιο θα φέρει εξωτερικά τα παρακάτω στοιχεία:  
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5. Διενεργούμενοι έλεγχοι 

Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 3.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4. 

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση 
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 
ποσότητα. 

6. Υποχρεώσεις προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. 
(Registration,  Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα 
καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους 
ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την 
παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα 
αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, 
όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.  

7. Σχετική Νομοθεσία – Πρότυπα 

O Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
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Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 

O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση 
και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την 
κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 
2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

EN 14682:2014 “Safety o fchildren's clothing – Cords and drawstrings on children's clothing – 
Specifications”. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Σετ παιδικού ενδύματος» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2. Γενικές απαιτήσεις 

Τα υλικά κατασκευής, όπως αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και 
να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. Η ραφή και η κατασκευή εν 
γένει πρέπει να είναι επιμελημένη και να γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον 
κατάλληλων πρώτων υλών και μεθόδων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές 
απαιτήσεις της προδιαγραφής. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας EN 14682:2014 σχετικά με την «Ασφάλεια παιδικών 
ενδυμάτων - Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα». 

3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Απαιτήσεις Α΄ υλών  

 Για την κατασκευή του σετ παιδικού ενδύματος απαιτείται ύφασμα πλέξης φούτερ 
και σύνθεσης80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρας.  

 Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας ανοικτού τύπου. 

 Η βαφή εκτελείται με κατάλληλα χρώματα, έτσι ώστε να παρουσιάζει αντοχή στο 
πλύσιμο, τον ιδρώτα και την τριβή. Κατά τη βαφή δε θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα αζωχρώματα ή άλλες χημικές ουσίες, σύμφωνα 
με τον κανονισμό REACH Annex XVII Appendix 8– Entry 43. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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Κατασκευαστικά στοιχεία - Μακροσκοπικά στοιχεία  

 Το κάθε σετ παιδικού ενδύματος θα αποτελείται από δύο τεμάχια: μία ζακέτα με 
μακριά μανίκια και ένα παντελόνι. 

 Η ζακέτα θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τα μανίκια και τις τσέπες. Θα 
διαθέτει επίσης όρθιο γιακά ή κουκούλα. Η ζακέτα θα κλείνει μπροστά με 
φερμουάρ ανοικτού τύπου και θα φέρει εκατέρωθεν στο κάτω μέρος της δύο (2) 
πλαϊνές λοξές τσέπες. Στο κάτω μέρος των μανικιών και στο κάτω τελείωμα της 
ζακέτας θα υπάρχει λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 

 Το παντελόνι θα φέρει λάστιχο και προαιρετικά κορδόνι στην περιφέρεια της μέσης 
για καλύτερη εφαρμογή. Επίσης, μπορεί να φέρει και τσέπες. Τα κάτω άκρα του 
παντελονιού θα έχουν ραφή ή λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 

 Η ζακέτα και το παντελόνι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα ύφανσης, 
σχισίματα, κοψίματα, τρύπες και τομές του υφάσματος.  

 Θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς στίγματα ή κηλίδες. 

 Ο χρωματισμός της κλωστής ραφής θα πρέπει να είναι της ίδιας απόχρωσης με το 
κύριο χρώμα του υφάσματος σ’ όλο το μήκος της. 

 Το ύφασμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ανομοιομορφία στη βαφή του. 

 Η ραφή και η κατασκευή εν γένει πρέπει να είναι επιμελημένη καιδεν πρέπει να 
παρουσιάζει ελαττώματα, όπως πολύ χαλαρή ή σφιχτή ραφή ή με κενά. 

 Τα σετ παιδικών ενδυμάτων θα είναι δύο ειδών (για κορίτσια και για αγόρια) και σε 
δύο μεγέθη αντίστοιχα [νούμερο 4 (ή για τεσσάρων ετών ή ύψος 104) και νούμερο 
7 (ή για επτά ετών ή για ύψος 122)]. Οι ποσότητες ανά μέγεθος και ανά είδος 
αναφέρονται λεπτομερώς στη διακήρυξη:  
ΜΕΓΕΘΗ / ΕΙΔΗ A K 
No 4 27 37 
No 7 100 74 

 

 Θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τα σχέδια και το χρωματισμό μεταξύ 
των σετ παιδικών ενδυμάτων για το ίδιο φύλο (σετ για κορίτσια, σετ για αγόρια). 

 Σε κάθε σετ παιδικών ενδυμάτων το μέγεθος της ζακέτας θα πρέπει να ταυτίζεται 
με το μέγεθος του παντελονιού. 

 Σε κάθε ζακέτα και σε κάθε παντελόνι, στο εσωτερικό μέρος τουςράβεται ετικέτα 
κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, με 
ανεξίτηλα και ευανάγνωστα στοιχεία τα παρακάτω: 

o Μέγεθος 

o Σύνθεση 

o Οδηγίες πλυσίματος – σιδερώματος 
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4. Συσκευασία – Επισήμανση 

Κάθε σετ διπλώνεται κατάλληλα και τοποθετείται μέσα σε νάιλον,σφραγισμένη διαφανή 
σακούλα με εμφανές το μέγεθος του σετ που περιέχεται σε αυτή. Τα σετ τοποθετούνται 
ανά είδος (για κορίτσια και για αγόρια) και ανά μέγεθοςεντός χαρτοκιβωτίων κατάλληλης 
αντοχής. Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να κλείνουν με ταινία ή τσέρκια ή άλλο τρόπο. 

Κάθε χαρτοκιβώτιο θα φέρει εξωτερικά τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 

 

 

 

Διενεργούμενοι έλεγχοι 

Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 3.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4. 

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το Γενικό 
Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση 
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 
ποσότητα. 

5. Υποχρεώσεις προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσειςτου Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η 
δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία 
περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες 
και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες 
συμπεριλαμβάνονται και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσεινα προσκομιστούν 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 

ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
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6. Σχετική Νομοθεσία – Πρότυπα 

O Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 

O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουτης 
27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση 
και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την 
κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 
2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

EN 14682:2014 “Safety o fchildren's clothing – Cords and drawstrings on children's clothing – 
Specifications”. 

 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «κρέμα δημητριακών», που προορίζεται να καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

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

Οι «μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά» ορίζονται τρόφιμα που προορίζονται 
να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του 
απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής ηλικίας ως συμπλήρωμα του διαιτολογίου 
τους και/ή για τη σταδιακή προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, με βάση τον 
Καν.609/2013. 

Η κρέμα δημητριακών υπάγεται στην κατηγορία «δημητριακά στα οποία έχει προστεθεί 
τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν 
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με την προσθήκη νερού ή άλλου υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω 
Κανονισμού. 

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η 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 τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

 Η κρέμα δημητριακών θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

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

 Να φέρει ένδειξη με ημερομηνία «ανάλωσης έως» ή «ανάλωση κατά προτίμηση 
πριν το τέλος» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Η κρέμα δημητριακών πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 
Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

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

 Η κρέμα δημητριακών δεν πρέπει να περιέχει καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που 
να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται.  

 Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων σε μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις βρεφικές 
τροφές (Καν. 609/2013).  

 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).  

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

82 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

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

3. Συσκευασία 

Η κρέμα δημητριακών θα διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 
περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 300gr ή 350gr. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

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

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, το άρθρο 5 της 
Υ1/Γ.Π.47815/2008 και το άρθρο 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.  

 Ο κατάλογος των συστατικών.  

 Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του 
Παραρτήματος ΙΙ του Κα. 1169/2011.  

 Η μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε βιταμίνης, εκφραζόμενη 
αριθμητικά, για 100ml έτοιμου προς χρήση προϊόντος. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου. 

 Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με τη μορφή (Ημέρα/ 
Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος). 
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 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ. 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης και χρήσης. 

 Οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος και 
προειδοποίηση για τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία των βρεφών στην 
περίπτωση μη σωστής παρασκευής και αποθήκευσης. 

 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

 Δήλωση σχετικά με την κατάλληλη ηλικία του βρέφους για την κατανάλωσή του. Η 
ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών.  

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

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες.  

 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» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815/2008. 

 Η επισήμανση και η 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. 

 Η επισήμανση και η παρουσίαση να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για μια 
σωστή χρήση των προϊόντων και να μην αποθαρρύνει το θηλασμό. Η χρήση όρων 
όπως «εξανθρωπισμένο» (humanized), «εξομοιωμένο με το μητρικό» 
(maternalized), προσαρμοσμένο» (adapted) ή παρομοίων απαγορεύεται.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «Κρέμα δημητριακών». 

 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 
βάρος. 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

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

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.   

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
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Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

 Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3.3, 
2.3.4 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

Η Υ1/Γ.Π.47813/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΦΕΚ Β’ 1470/25-7-2008). 

Η Υ1/Γ.Π. 47815/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, «για τα παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β’ 1478/28-7-2008). 

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

Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα. 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

Ο Καν. 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. 

Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
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Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «κρέμα ρυζάλευρου», που προορίζεται να καταναλωθεί από βρέφη και παιδιά, για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Το «ρυζάλευρο» ή «άνθος ορύζης» αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη 
κατηγορία των «μεταποιημένων τροφών με βάση τα δημητριακά».  

Ως «μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά» ορίζονται τρόφιμα που προορίζονται 
να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη κατά την περίοδο του 
απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής ηλικίας ως συμπλήρωμα του διαιτολογίου 
τους και/ή για τη σταδιακή προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, με βάση τον 
Καν.609/2013. 

Η κρέμα ρυζάλευρου υπάγεται στην κατηγορία «δημητριακά στα οποία έχει προστεθεί 
τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν 
με την προσθήκη νερού ή άλλου υγρού, που δεν περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω 
Κανονισμού. 

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  
 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και 
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ισχύουν. 
 Η κρέμα ρυζάλευρου θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 
Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να φέρει ένδειξη ελάχιστης διατηρησιμότητας με 
ημερομηνία «ανάλωση έως» ή «ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος» τουλάχιστον 
12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  
 Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 
 Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση, που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  
 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της κρέμας ρυζάλευρου πρέπει να είναι άψογοι, 
χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων 
υλών. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 
δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  
 Η σύνθεση της κρέμας ρυζάλευρου να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί τις 
διατροφικές απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία 
προορίζεται, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα. 
 Δεν πρέπει να περιέχει καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο 
την υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται.  
 Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων σε μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις βρεφικές 
τροφές (Καν. 609/2013).  
 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).  

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
 Η «κρέμα ρυζάλευρου» πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας 
για Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii και Salmonella, όπως ορίζεται στον 
Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

3. Συσκευασία 

Η κρέμα ρυζάλευρου θα διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 
περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 300gr ή 350gr. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
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παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

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

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, το άρθρο 5 της 
Υ1/Γ.Π.47815/2008 και το άρθρο 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.  

 Ο κατάλογος των συστατικών. 

 Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του 
Παραρτήματος ΙΙ του Κα. 1169/2011.  

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνου κυκλοφορίας 
προϊόντος. 

 Η μέση ποσότητα κάθε ανόργανης ουσίας και κάθε βιταμίνης, εκφραζόμενη 
αριθμητικά, για 100ml έτοιμου προς χρήση προϊόντος. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου. 

 Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με τη μορφή (Ημέρα/ 
Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/ Έτος). 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ. 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης και χρήσης. 

 Οδηγίες για τη σωστή παρασκευή, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος και 
προειδοποίηση για τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία των βρεφών στην 
περίπτωση μη σωστής παρασκευής και αποθήκευσης. 

 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

 Δήλωση σχετικά με την κατάλληλη ηλικία του βρέφους για την κατανάλωσή του. Η 
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ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών.  

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

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες.  

 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» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815/2008. 

 

 Η επισήμανση και η παρουσίαση θα πρέπει 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. 

 Η επισήμανση και η παρουσίαση να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για μια 
σωστή χρήση των προϊόντων και να μην αποθαρρύνει το θηλασμό. Η χρήση όρων 
όπως «εξανθρωπισμένο» (humanized), «εξομοιωμένο με το μητρικό» 
(maternalized), προσαρμοσμένο» (adapted) ή παρομοίων απαγορεύεται.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «Κρέμα ρυζάλευρου». 
 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 
βάρος. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

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

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.   

 

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 
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Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

  Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η 
μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο 
και ότι οι αντίστοιχες επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν 
διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή 
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ισχύει. 

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 
 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές προδιαγραφές 
και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3.3, 2.3.4 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

 Η Υ1/Γ.Π.47813/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΦΕΚ Β’ 1470/25-7-2008). 

Η Υ1/Γ.Π. 47815/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, «για τα παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β’ 1478/28-7-2008). 

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

Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα. 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

Ο Καν. 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. 

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

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

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ/ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ) 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» 
που προορίζεται να καταναλωθεί από βρέφη, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

«Παρασκευάσματα για βρέφη» με βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται τα τρόφιμα που 
προορίζονται για κατανάλωση από βρέφη κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους και 
ικανοποιούν πλήρως τις διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών έως την εισαγωγή 
κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών. 

«Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» με βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται 
τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από βρέφη, όταν εισάγονται στο διαιτολόγιό 
τους κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές και αποτελούν το κύριο υγρό στοιχείο ενός 
προοδευτικά διαφοροποιημένου διαιτολογίου των βρεφών αυτών». 

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής 
τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στον Καν. 609/2013,  όπως έχουν κατά περίπτωση  τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας θα πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Να έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813/2008 από τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, 
πρέπει να φέρουν με ημερομηνία «ανάλωσης έως» ή «ανάλωση κατά προτίμηση 
πριν το τέλος» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας 
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

93 

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

 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). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

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

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

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

 Τα ειδικότερα ζητήματα σύνθεσης θα πρέπει να συμμορφώνονται  με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην Υ1/Γ.Π.47815/2008, για την εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2006/141/ΕΚ και στον Καν. 609/2013. 

 Τα παρασκευάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας περί υπολειμματικότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που 
προορίζονται για την παραγωγή των παρασκευασμάτων ( Καν. 609/2013 ).   

 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).  

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

 Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria 
monocytogenes, Enterobacter sakazakii και Salmonella, όπως ορίζεται στον Καν. 
2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

3. Συσκευασία 

Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας θα 
διατίθενται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες (προσυσκευασία), 
καθαρού βάρους 800gr ±30%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
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παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

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

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και το άρθρο 5 της 
Υ1/Γ.Π.47815/2008 και το άρθρο 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Ονομασία τροφίμου, δηλαδή «παρασκεύασμα για βρέφη» ή «παρασκεύασμα 
δεύτερης βρεφικής ηλικίας». Η ονομασία προϊόντων που παρασκευάζονται εξ 
ολοκλήρου από πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα για 
βρέφη» και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

 Κατάλογος συστατικών.  

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

 Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με τη μορφή (Ημέρα/ 
Μήνας/Έτος) ή (Μήνας/Έτος). 

 Ένδειξη σχετικά με την κατάλληλη ηλικία του βρέφους για την κατανάλωσή του π.χ. 
από τη γέννηση ή από τον έκτο μήνα κ.λπ. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης.   

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης. 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ. 

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και υδατάνθρακες. 
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 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» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815/2008. 

 

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. 

Η επισήμανση και η 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. Η χρήση όρων όπως «εξανθρωπισμένο» (humanized), 
«εξομοιωμένο με το μητρικό» (maternalized), προσαρμοσμένο» (adapted) ή παρόμοιων 
απαγορεύεται. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις 
για εύκολη αναγνώριση των παρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση μεθόδων 
παρασκευής. 

 Η επισήμανση των παρασκευασμάτων για βρέφη περιλαμβάνει επιπλέον τη λέξη 
«προσοχή» ή ανάλογη προειδοποίηση ακολουθούμενη από τις ακόλουθες 
υποχρεωτικές ενδείξεις: 

α) ένδειξη σχετικά με την ανωτερότητα του θηλασμού,  

β) σύσταση για τη χρησιμοποίηση του προϊόντος μόνο εφόσον ζητηθεί η γνώμη 
ανεξάρτητων προσώπων με ειδίκευση στην ιατρική, στον τομέα της διατροφής ή 
στη φαρμακευτική ή άλλων προσώπων ασχολούμενων επαγγελματικά με τη 
φροντίδα της μητέρας και του παιδιού.  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «παρασκευάσματα για βρέφη» ή 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» ή «Γάλα για βρέφη» ή «Γάλα 
δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε 
βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

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

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 
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Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 29ης 
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

Η Υ1/Γ.Π.47813/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΦΕΚ Β’ 1470/25-7-2008). 

Η Υ1/Γ.Π. 47815/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, «για τα παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β’ 1478/28-7-2008). 

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

Ο Καν. (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα. 

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

Ο Καν. 1169/2011 για την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων. 

Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα. 
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Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

1. Εισαγωγή 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ)» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 
Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, 
μερικά αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 
τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 
2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 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.  

 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.  

 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 10 μηνών τουλάχιστον από την 
ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να είναι 
ομοιογενές. 
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 Να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να 
είναι λευκό ή υπόλευκο. 

 Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον 
πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση, που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 
ακατάλληλων υλών. 

 Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

 Να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 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.  

 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.). 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

 Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας 
ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας. 

3. Συσκευασία 

Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία 
(προσυσκευασία) με καθαρό περιεχομένου περίπου 400ml ή gr σύμφωνα με την Ορθή 
Βιομηχανική Πρακτική και θα φέρει σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες 
ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
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Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 
να μην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, παραμορφώσεις και γενικά 
ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και το άρθρο 5 της 
Υ1/Γ.Π.47815. 

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml ή gr. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Οδηγίες συντήρησης.  

 Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

 Η Διαθρεπτική Επισήμανση. 

 Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται. 

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

 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). 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

101 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία.  

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

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

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
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2.1.3, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.  

 

 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3 και 
2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

Η Υ1/Γ.Π.47813/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΦΕΚ Β’ 1470/25-7-2008). 
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Η Υ1/Γ.Π. 47815/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, «για τα παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β’ 1478/28-7-2008). 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα 

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ) 
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1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο)» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

 «Nωπό κρέας πουλερικών» εννοείται το κρέας των πουλερικών το οποίο δεν έχει ουδέποτε 
σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι 
χαμηλότερη από – 2° C και όχι υψηλότερη από + 4° C. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Το κοτόπουλο 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.  

 Πρέπει 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 τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

 Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης).  

 Να προέρχεται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών κρεατοπαραγωγής και των δύο 
γενών, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER).  

 Να είναι ταξινομημένο ως ποιότητας «Α» σύμφωνα με τους (ΕΚ) 543/2008 και ΕΚ 
1308/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση 
πριν τη σφαγή και κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή για την εμπορία Νωπού κρέατος 
πουλερικών.  

 Το κοτόπουλο να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) 
μετά την σφαγή και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 Να προέρχεται από σφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 Να αναφέρεται σε ημερομηνία σφαγής το πολύ 3 ημερών από την ημερομηνία 
παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

 Τα κοτόπουλα θα πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα, δηλαδή δε θα πρέπει να 
περιέχουν σπλάχνα και εντόσθια, κεφάλι και άκρα από τον ταρσό και κάτω. 
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 Τα κοτόπουλα θα πρέπει 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. 

 Δε θα πρέπει να 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.  

 Να είναι ανέπαφα και αρτιμελή, χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή 
αίμα, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και 
διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς  σοβαρούς μώλωπες και 
αλλοιώσεις από κτυπήματα, καθώς και ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 

 Το χρώμα και η οσμή του κρέατος να είναι χαρακτηριστικά του είδους, το δε χρώμα 
του δέρματος να είναι λευκό ως λευκοκίτρινο. 

 Να μην έχουν υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών, όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή τους και να τα 
καταστήσουν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Το κοτόπουλο 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).  

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

 Το κοτόπουλο 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).  

3. Συσκευασία 

Σύνολο συσκευασμένων τεμαχίων 17.148. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του 
(σφαγή, εκσπλαγχνισμός) θα πρέπει να συσκευάζεται σε «δισκάκι» με διαφανή μεμβράνη 
επικάλυψης (προσυσκευασία). Το καθαρό βάρος του περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 1.300 και 1.700 γραμμαρίων. 

 Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ). 
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Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 

Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  

 

4. Επισημάνσεις 

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

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Το είδος ‘‘Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια’’ 

 Η κατηγορία ποιότητας «Α». 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ‘‘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 καταλληλότητας και αναγνώρισης.  

 Η χώρα καταγωγής. 

 Ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου και σήμανση καταλληλότητας. 

 Η ημερομηνία σφαγής. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

107 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς 

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους σε 
θερμοκρασία όχι κατώτερη από -2οC ούτε ανώτερη από +4οC. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει 
να είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε 
θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία, που θα είναι διαθέσιμα στον έλεγχο. 

Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 
συνθήκες θερμοκρασίας (όπως και στη συντήρηση) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα 
πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες. 

 

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

107Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.10, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  
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Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
(παρ. 2.3 & 2.4) των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από 
επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή 
τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια κρέας πουλερικών θα αναφέρεται σε 
ημερομηνία σφαγής μικρότερη των 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και 
τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας και ότι το τεμαχιστήριο έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.  

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

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

109 

Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού(ΕΚ)αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών. 

Ο Καν.  (ΕΚ) αριθ. 1177/2006 της επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις για τη χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων ελέγχου στο πλαίσιο των 
εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα πουλερικά. 

Ο Καν. (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδών και πουλερικών. 

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

 Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1086/2011 της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 για την τροποποίηση 
των Καν. 2160/2003 & 20173/2005.  

Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με 
φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

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

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

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

 

 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ  

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «νωπό βόειο κρέας» (μοσχάρι) για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

«Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων 
στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων 
οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος. 
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2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 
φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία 
και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

 Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από 
Τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 
852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Να είναι κατηγορίας «Α» σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης 
(Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007,) με βάση την σωματική του διάπλαση να ταξινομείται 
στις διαβαθμίσεις των κατηγοριών Ε, U, R και με βάση το βαθμό πάχυνσης 
(ποσότητα λίπους) να ταξινομείται στις διαβαθμίσεις 1 και 2. 

 Να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και 
είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών.  

 Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το 
ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

 Να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: 
«κιλότο», «στρογγυλό», «τρανς» ή «νουά». 

 Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
της συντήρησής τους.  

 Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση 
πριν τη σφαγή και κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή.  

 Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την 
σφαγή και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από την αρμόδια Υπηρεσία.  

 Να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

 Το βόειο κρέας πρέπει να έχει χρώμα κόκκινο και οσμή χαρακτηριστική του είδους. 

 Να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές.  

 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.  

 Να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, χωρίς αλλοιώσεις από κτυπήματα καθώς 
και ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 
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 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  

o Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το 
κρέας.  

o Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.  

 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το 
καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Το κρέας 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).  

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

 Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Συσκευασία 

Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) θα πρέπει να 
συσκευάζεται σε κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου βοείου 
κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 500 ± 10% γραμμάρια. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ). 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 

Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  

4. Επισήμανση 

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

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι 
ακόλουθες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 
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 Το είδος ‘‘Μοσχάρι ή βοδινό’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της 
παραγρ. 2.1.7. 

 Η κλίμακα ταξινόμησης του ζώου (Κατηγορία Α, Διάπλαση, Βαθμός πάχυνσης). 

 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 καταλληλότητας και αναγνώρισης.  

 Η χώρα καταγωγής. 

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

 Η ημερομηνία συσκευασίας. 

 Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

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

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης 

5. Διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς 

Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να διασφαλίζεται 
θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει 
να είναι εφοδιασμένοι με όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε 
θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 
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Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 
συνθήκες θερμοκρασίας (όπως πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα 
πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες. 

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

113Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.12, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
(παρ. 2.3 & 2.4) των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από 
επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή 
τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 
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 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια κρέας θα έχει τελική ημερομηνία 
ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και 
τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας και ότι το τεμαχιστήριο έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

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

7. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

Ο Καν. (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδών και πουλερικών. 

Ο Καν. (ΕΚ) Αριθ. 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων.  
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Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με 
φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

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

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

Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 
2000 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου. 

Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβούλιου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»). 

Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων 
βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών. 

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

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΩΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ  

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «νωπό χοιρινό κρέας» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

«Κρέας», σύμφωνα με τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των απαριθμούμενων 
στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν προκειμένω των «κατοικίδιων 
οπληφόρων», συμπεριλαμβανομένου του αίματος. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 
φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία 
και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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 Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 
εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από 
Τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 
852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν.  

 Να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά 
που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας, είτε θηλυκά που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.  

 Τα σφάγια από τα οποία προέρχεται το κρέας να είναι ογκώδη στην εμφάνιση και 
να έχουν ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες. 

 Η κατάσταση παχύνσεως των σφαγιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να 
είναι κατανεμημένο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης 
αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους, ώστε το 
πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η μέτρηση μπορεί να 
γίνει σε κάθε σημείο του σφαγίου. 

 Να είναι κατηγορίας «Α», σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης 
(Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007) με βάση την περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας το 
χοιρινό κρέας να ταξινομείται στις διαβαθμίσεις Ε, U, R. 

 Να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: 
«σπάλα» ή «μπούτι». 

 Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το 
ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

 Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
της συντήρησής τους.  

 Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση 
πριν τη σφαγή και κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή.  

 Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση (κρεοσκοπικό έλεγχο) μετά την 
σφαγή και να έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 Να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 Να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης του. 

 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 

 Το χοιρινό κρέας πρέπει να έχει χρώμα και οσμή χαρακτηριστική του είδους. 

 Να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές.  

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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 Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης.  

 Να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, χωρίς αλλοιώσεις από κτυπήματα καθώς 
και ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. 

 Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  

o Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το 
κρέας.  

o Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.  

 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το 
καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Το κρέας 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).  

 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

 Το κρέας πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Συσκευασία 

Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) θα πρέπει να 
συσκευάζεται σε κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου  κρέατος 
άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 500 ± 10% γραμμάρια. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ). 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 

Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.  

3. Επισήμανση 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση του τροφίμου, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. 

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Το είδος ‘‘Χοιρινό’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 
2.1.8. 

 Η κλίμακα ταξινόμησης του ζώου (Κατηγορία Α, Περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας) 

 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 καταλληλότητας και αναγνώρισης.  

 Η χώρα καταγωγής. 

 Η χώρα εκτροφής. 

 Η χώρα σφαγής. 

 Η ημερομηνία συσκευασίας. 

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

 Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

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

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης 

4. Διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς 

Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να διασφαλίζεται 
θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει 
να είναι εφοδιασμένοι με 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 πρέπει να γίνεται) και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα 
πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες. 

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

119Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.14, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
(παρ. 2.3 & 2.4) των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από 
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επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή 
τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

 Υπεύθυνη δήλωση ότι το υπό προμήθεια κρέας θα έχει τελική ημερομηνία 
ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και 
τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας και ότι το τεμαχιστήριο έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

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

7. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 
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Ο Καν. (ΕΚ) 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδών και πουλερικών 

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

Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με 
φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

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

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

Ο Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Ιουλίου 
2000 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το χοιρινό κρέας, καθώς και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου. 

Ο Καν.(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβούλιου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»). 

Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων 
βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών. 

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

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

1. Εισαγωγή 
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας 
που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα 
πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής 
της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων 
και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία ελαιολάδου στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και γενικότερα στην λοιπή 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ΚΤΠ). 

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. 

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι διαυγές και ελαιώδες στη 
θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70. 

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του 
ελαιολάδου.  

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή 
οσμές ξένες προς αυτό, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής. 

 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). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  
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 Τα ποιοτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του 
στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης 
Ιουλίου 1991, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 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.). 

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους 
μικροοργανισμούς. 

 

3. Συσκευασία 

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους 
κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες (προσυσκευασία) καθαρού περιεχομένου 1,0 
λίτρου ± 5%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και να 
είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

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

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

Επί της συσκευασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 
3, 4, 5, & 6 και ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 
γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς 
και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

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

 Η  καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη σε μονάδες 
όγκου.  

 Ο προσδιορισμός της καταγωγής. 

 Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx), εφόσον είναι ελληνικής 
προέλευσης. 

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (μακριά από το φως και τη 
θερμότητα). 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος.  

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

 Ο αριθμός των φιαλών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

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

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την απαίτηση της παραγράφου 2.1.3, τα 
μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία ποσοστού 2% ως άνω. Τα 
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 
ποσότητα. 

 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία μεταβολή. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις παραγωγής και 
τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας και ειδικότερα τα τυποποιητήρια διαθέτουν αλφαριθμητικό αριθμό 
αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην 
περίπτωση ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης. 

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον 
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα. 

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

ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β’/27.11.2014), Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων 

Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π). 

Ο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014), Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις, υποπαράγραφος 
ΣΤ.9 περ. 2. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

 

  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ 

1. Εισαγωγή 

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

Τα ξερά φασόλια χαρακτηρίζονται ως «Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 121 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του 
φυτού φασίολος (Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). 

Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και τη μορφή τους σε κατηγορίες 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει.  

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας (ΚΤΠ). 
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 Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Να είναι καθαρισμένα με κοσκίνισμα ή με χειροδιαλογή. 

 Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας. 

 Κατά τον βρασμό με νερό πρέπει να παρουσιάζουν ευχάριστους oργανoληπτικoύς 
χαρακτήρες, χαρακτηριστικούς του είδους.  

 Να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης.  

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

 Τα φασόλια, ως προς το μέγεθος τους, θα είναι μεσόσπερμα (μέτρια). 

 Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν κόκκους ακέραιους, ώριμους, φυσιολογικού 
χρώματος, στιλπνούς και μη συρρικνωμένους, χωρίς οπές από έντομα. 

 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι μαλακά και αλευρώδη και το εξωτερικό τους χρώμα 
να είναι λευκό.  

 Οι κόκκοι των φασολιών να είναι σφαιροειδής, κυλινδρικοί ή πλατείς, 
χαρακτηριστικοί του είδους.  

 Τα φασόλια πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από επικίνδυνες ασθένειες, χωρίς να 
εμφανίζουν καμία αλλοίωση ή αυξημένη θερμοκρασία. 

 Τα φασόλια πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγμένα κάθε ξένης πρoσμίξεως, που 
οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων 
συμφυωμένων φυτών, χωμάτων, ξυλαρίων, ζιζανίων, εντόμων, κόκκων 
δημητριακών κ.λπ. απαλλαγμένα τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην 
κατανάλωση σαν «καθαρισμένα». 

 Δεν επιτρέπεται να περιέχουν κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάρεα σε 
ποσοστό ανώτερο  του 5%. 

 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Τα φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

 H υγρασία και οι πτητικές ουσίες των φασολιών στους 1050C, δεν επιτρέπεται να 
είναι ανώτερες του 14%. 

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς. 
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3. Συσκευασία 

Τα φασόλια θα πρέπει να διατίθενται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 
περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 0,5 κιλού ± 10%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, 
σχισμένη ή με τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία) κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 6 της  
37227/87 ΚΥΑ. 

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία του οσπρίου και η κατηγορία του.  

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου για ελληνικά 
φασόλια). 

 Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου 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). 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

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

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τα φασόλια θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό 
περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.6, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

Η υπ’ αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί 
Τυποποιήσεως των προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-87) που 
τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88) και 
όπως μέχρι σήμερα ισχύει. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΑΚΗ 

1. Εισαγωγή 

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

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

Η ονομασία φακή (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα 
σπέρματα του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). Εμφανίζεται με 
διάφορα χρώματα (πράσινη, καφέ, κόκκινη).  

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας (ΚΤΠ). 
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 Η φακή θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με 
την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Η φακή θα πρέπει να είναι καθαρισμένη με κοσκίνισμα ή με χειροδιαλογή. 

 Η φακή να είναι απαλλαγμένη από επικίνδυνες ασθένειες, χωρίς να εμφανίζει 
καμία αλλοίωση ή αυξημένη θερμοκρασία. 

 Απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή οργανικής ουσίας. 

 Κατά τον βρασμό με νερό η φακή θα πρέπει να παρουσιάζει ευχάριστους 
oργανoληπτικoύς χαρακτήρες, χαρακτηριστικούς του είδους.  

 Η φακή θα πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.  

Μακροσκοπικά  Χαρακτηριστικά  

 Η φακή θα πρέπει να έχει κόκκους ακέραιους, ώριμους, καφέ χρώματος, στιλπνούς 
και μη συρρικνωμένους, χωρίς οπές από έντομα.  

 Οι κόκκοι της φακής δεν πρέπει να είναι ξεροί και ρυτιδωμένοι και το χρώμα του 
περισπερμίου να μην είναι φαιό (σταχτί, γκρίζο). 

 Οι κόκκοι της φακής πρέπει να έχουν ομοιόμορφο σχήμα, χαρακτηριστικό του 
είδους. 

 Η φακή θα πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγμένη από κάθε ξένη πρόσμιξη, που 
οφείλεται στην επεξεργασία παραλαβής αυτών, ή καρπών διαφόρων 
συμφυωμένων φυτών, χωμάτων, ξυλαρίων, ζιζανίων, εντόμων, κόκκων 
δημητριακών κ.λπ., απαλλαγμένη τελείως αυτών σε περίπτωση, που φέρονται στην 
κατανάλωση σαν «καθαρισμένη». 

 Δεν επιτρέπεται να περιέχει κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάρεα σε 
ποσοστό ανώτερο  του 5%. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Η φακή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα 
κ.ά.). 

 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

 H υγρασία και οι πτητικές ουσίες της φακής στους 1050C, δεν επιτρέπεται να είναι 
ανώτερες του 14%. 

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Η φακή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

3. Συσκευασία 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

134 

Η φακή θα πρέπει να διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 
περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 0,5 κιλού ± 10%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, 
σχισμένη ή με τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία) κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 6 της  
37227/87 ΚΥΑ. 

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία του οσπρίου και η κατηγορία του.  

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου για ελληνικές 
φακές). 

 Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου 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). 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 
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Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου 
θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας  

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τις φακές θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό 
περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

 

 

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 
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Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.7, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

Η υπ’ αριθμ. 37227/87 Κοινή Απόφαση των Υπ. Γεωργίας και Εμπορίου (ΚΥΑ) «Περί 
Τυποποιήσεως των προσυσκευασμένων εγχωρίων οσπρίων» (ΦΕΚ 541/Β/9-10-87) που 
τροποποιήθηκε με Κοινή Απόφαση Υπ. Γεωργίας - Εμπορίου (ΦΕΚ 209/T. Β’/ 20-4-88) και 
όπως μέχρι σήμερα ισχύει. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ (ΓΡΑΒΙΕΡΑ) 

1. Εισαγωγή 

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

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται συγκεκριμένα στο τυρί Γραβιέρα, που ανήκει 
στα σκληρά τυριά. 

Ως σκληρά τυριά χαρακτηρίζονται τα τυριά, των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 38%. 
[Άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων Και Ποτών (ΚΤΠ)]. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά χαρακτηριστικά 

 H Γραβιέρα 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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 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 
του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές για τα σκληρά τυριά.  

 Η «Γραβιέρα» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 6 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Η Γραβιέρα είναι ένα σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα στην οποία υπάρχουν 
συνήθως διάσπαρτες οπές. Πρέπει να έχει λευκοκίτρινο χρώμα και σκληρή 
επιδερμίδα. 

 Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένες ύλες. 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 Πρέπει να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα, χαρακτηριστικά 
του είδους. 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν 
ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

 Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών της χαρακτηριστικών, όπως 
επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή 
στη συντήρησή της.  

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

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 Στη Γραβιέρα η μέγιστη υγρασία πρέπει να κυμαίνεται από 35 έως 38% και η 
ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού πρέπει να είναι τουλάχιστον 32%. 

 Το γάλα από το οποίο παράγεται η «Γραβιέρα» πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και 
αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
(Καν. 396/2005) καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 
παρόμοια με τις διοξίνες PCBs - Καν. 1881/2006).  

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

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

 Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας 
ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την Salmonella spp., 
L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες, E. coli,  Σταφυλόκοκκους 
θετικούς στην πηκτάση [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005].   

3. Συσκευασία 
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Μετά τη τρίμηνη ωρίμανση του τυριού «Γραβιέρα» σε ειδικούς θαλάμους, το προϊόν 
συσκευάζεται σε διαφανή πλαστική σακούλα που συρρικνώνεται με κενό αέρος και συχνά 
αναφέρεται ως συσκευασία vacuum (προσυσκευασία). 

Το καθαρό βάρος του τυριού «Γραβιέρα» που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 
τουλάχιστον 300gr. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς σκισίματα και οπές) και να είναι 
εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.    

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 83 (τμήμα 
Δ, εδάφιο 1) του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης: «ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ». 

 Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) που παρασκευάστηκε το τυρί 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή. 

 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία παραγωγής. 

 Η ημερομηνία συσκευασίας. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ‘‘Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία). 

 Μέγιστη υγρασία. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι 
προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάλωσης συμπεριλαμβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

 Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης: «ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ». 

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

 Ο αριθμός της σύμβασης 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες της Γραβιέρας πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρούς κλιματιζόμενους 
θαλάμους με ανακυκλούμενο έντονο ρεύμα αέρα, θερμοκρασίας από 0 οC έως +1 οC και 
υγρoμετρικής κατάστασης από 75% έως 85%. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή της θερμοκρασίας. 
(Άρθρο 83, Ενότητα Α, εδάφιο 1.5. του ΚΤΠ). 

Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 
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Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.3, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3 και 
2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 
29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. 
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Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα 
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Άρθρο 83. 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «λευκή κρυσταλλική ζάχαρη» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

«Ζάχαρη ή λευκή ζάχαρη» χαρακτηρίζεται η καθαρισμένη και κρυσταλλική σακχαρόζη, 
καλής, γνήσιας και εμπορεύσιμης ποιότητας ( Άρθρο 64, ΚΤΠ). 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  
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 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  
νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

 Η ζάχαρη θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, με κρυστάλλους ομοιογενούς κοκκομετρικής 
σύστασης, χωρίς συσσωματώματα. 

 Η ζάχαρη θα πρέπει να ρέει ελεύθερα. 

 Η ζάχαρη θα πρέπει να μην περιέχει ακαθαρσίες και γενικά ξένες ουσίες. 

 Η ζάχαρη θα πρέπει να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή. 

 Η γεύση της να είναι αποκλειστικά και σαφώς γλυκιά. 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της ζάχαρης θα πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην 
παρέχουν ενδείξεις από ατελή επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών 
πρώτων υλών. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα 
κ.ά.). 

 Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη προσδιοριζόμενη πολωσιμετρικώς να είναι 
τουλάχιστον  99,7% κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση.  

 Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο να είναι 0,04% κατά βάρος. 

 Οι μέγιστες απώλειες κατά την ξήρανση να είναι 0,06% κατά βάρος. 

 Η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι κατ’ ανώτατο όριο 15%. 

 Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος ΙΙΙ Τμήμα Β του άρθρου 33 του 
Κώδικα Τροφίμων Ε220, Ε221, Ε222, Ε223, Ε224, Ε226, Ε227, Ε228 και σε μέγιστο 
ποσοστό χρήσης, εκφραζόμενο ως SO2 10 mg/kg.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του 
Κώδικα Τροφίμων. 

 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη χρωστικών. 

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Η ζάχαρη πρέπει να είναι απαλλαγμένη από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 

3. Συσκευασία 

Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κλειστούς, χάρτινους περιέκτες 
(προσυσκευασία), καθαρού ονομαστικού βάρους περιεχομένου 1kg ± 5%. 
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Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη και δε θα πρέπει να 
εμφανίζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα ανθεκτικά 
χαρτοκιβώτια ή περιτυλιγμένες ανά 10 ή 12 τεμάχια με φιλμ υψηλής συρρίκνωσης (shrink 
film) (δευτερογενής συσκευασία). Οι δευτερογενείς συσκευασίες θα παραδίδονται 
κατάλληλα παλετοποιημένες. 

 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 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 φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

145 

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τη ζάχαρη θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους σκιερούς, ξηρούς και 
δροσερούς.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
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ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

1. Εισαγωγή 

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

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

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 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 (ΚΤΠ).  

 Τα ζυμαρικά πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6». 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων με νερό ή όχι ζυμαρικών πρέπει να 
είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών 
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 

 Όταν βράζονται με νερό πρέπει να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο, να μην 
διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5%, να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή 
και το υγρό βρασμού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς δυσάρεστη 
οσμή ή ισχυρή όξινη γεύση. 

 Απαγορεύεται o τεχνητός χρωματισμός των ζυμαρικών και η προσθήκη 
συντηρητικών. 
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 Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του 
Κώδικα Τροφίμων στα ξηρά ζυμαρικά. 

 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά  

 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, καθαρά και απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή 
φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις.  

 Το σχήμα των ζυμαρικών θα πρέπει να είναι χαρακτηριστικό της κατηγορίας τους 
(Σπαγγέτι Νο 6). 

 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. 

 Απαγορεύεται η προσφορά στην κατανάλωση ζυμαρικών, που εμφανίζουν 
συμπτώματα προσβολής από σκώληκες ή που έχουν σκώληκες ή ακάρεα. 

 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.). 

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

 Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν υγρασία και πτητικές στους 1050C ουσίες, κατ  
ανώτατο όριο 12,5% για τη θερινή περίοδο από 16 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 
και 13,5% για τη χειμερινή περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου. 

 H οξύτητα των ζυμαρικών δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη των 10 βαθμών 
οξύτητος ή 0,9% σε γαλακτικό οξύ. 

 

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

3. Συσκευασία 

Τα ζυμαρικά θα πρέπει να διατίθεται σε διαφανής, ανακυκλώσιμους πλαστικούς και 
σφραγισμένους περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 500 gr ±10%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
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Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια, να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, 
σχισμένη ή με τρύπες και να μην εμφανίζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

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

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

 Ο κατάλογος των συστατικών. 

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορεί να περιέχονται. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με τη φράση «ανάλωση έως» ή 
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος» και με τη μορφή (Ημέρα/ Μήνας/Έτος) ή 
(Μήνας/ Έτος).  

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

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

 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» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

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

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  
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Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει 
επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τα ζυμαρικά θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό 
περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

 

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
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ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τα γενικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 2.1.8, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) 396/2006 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

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

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

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟ 

1. Εισαγωγή 

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

Με τον όρο τοματοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συμπύκνωση 
του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού 
αυτών. ( Άρθρο 124, ΚΤΠ).  

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
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 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοματοπολτού θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  
νομοθεσίας. 

 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  

 Για την παρασκευή του θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί νωποί καρποί τομάτας, 
οι οποίοι πρέπει να είναι απολύτως υγιείς, ώριμοι, µε κανονικούς μακροσκοπικούς 
και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν όλους τους όρους του άρθρου 
119 του Κ.Τ.Π. 

 Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά - Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Ο τοματοπολτός, μακροσκοπικά εξεταζόμενος, πρέπει να έχει πολτώδη και 
ομοιογενή σύσταση και χρώμα ανοιχτό ερυθρό μέχρι ερυθρόφαιο. 

 Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται 
σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 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.λπ. 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τοματοπολτού πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

 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. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Ο τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από 
χυμό τομάτας τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα. 

 Η περιεκτικότητα σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 3% για τους τοματοπολτούς διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης για 
συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 10 χιλιογράμμων και 5% για συσκευασία 
καθαρού βάρους άνω των 10 χιλιογράμμων. 

 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού (οξύτητα, στερεά συστατικά, 
χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι  κ.λπ.), θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
(ΚΤΠ). 
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 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.). 

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

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Ο τοματοπολτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από παθογόνους 
μικροοργανισμούς. 

3. Συσκευασία 

Ο τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία 
(προσυσκευασία) με καθαρό βάρος περιεχομένου περίπου 400 γραμμαρίων. 

Τα λευκοσιδηρά δοχεία μπορούν να έχουν σύστημα εύκολου ανοίγματος ή και πλαστικό 
καπάκι. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, ακέραια, χωρίς χτυπήματα ή/και 
παραμορφώσεις και δε θα πρέπει να παρουσιάζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

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

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (τοματοπολτός διπλής ή τριπλής 
συμπύκνωσης). 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Το ποσοστό των περιεχομένων στερεών συστατικών από το χυμό της τομάτας µε τη 
φράση «Περιεχόμενα συστατικά από το χυμό της τομάτας …………………….%». 
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 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» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τον τοματοπολτό θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
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συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
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πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

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

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

 Κανονισμός  (ΕΚ) 1764/86 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1986 για τον καθορισμό των 
ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τη ντομάτα στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
[Κανονισμός (ΕΚ) 1132/2004, Κανονισμός (ΕΚ) 996/2001, Κανονισμός (ΕΚ) 1593/1998 και 
Κανονισμός (ΕΟΚ) 2318/89]. 

Η υπ. αριθμ. 275/2013 (ΦΕΚ 563 Β’ / 7-3-2014) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση του 
άρθρου 124 “Διατηρημένα τρόφιμα με αποστείρωση ή συμπύκνωση προϊόντα τομάτας” 
του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β’/31.12.1987) όπως ισχύει». 

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

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 

1. Εισαγωγή 
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «ρύζι τύπου Καρολίνα», που προορίζεται για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

 «Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ώριμων καρπών του 
φυτού «Όρυζα» (ORYZA SATIVA) και διατίθενται στο εμπόριο ως αναποφλοίωτο (PADDY) ή 
ως αποφλοιωμένο (CARED) ή ως κατεργασμένο (RIZ USINE). (Άρθρο 101, ΚΤΠ) 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας (ΚΤΠ).  

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

 Να μην προέρχεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά, σύμφωνα με την Απόφαση 
(2006/601/ΕΚ) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 Να μην είναι «ρύζι β’ ποιότητας» ή «ρύζι γ’ ποιότητας» σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) άρθρο 101. 

 Να είναι αποφλοιωμένο πλήρως με κατάλληλα μηχανικά μέσα σύμφωνα με τον 
ΚΤΠ άρθρο 101. 

 Να είναι στιλβωμένο μηχανικά ή με αβλαβείς ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά 
τρόπον, ώστε μετά την επεξεργασία να είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα 
του στιλβωτικού μέσου, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

 Να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και επιμελημένης στίλβωσης, για τις 
μακρόκαρπες ή μεσόκαρπες ποικιλίες ρυζιού τύπου Καρολίνα, σύμφωνα με τον ΚΤΠ 
άρθρο 101. 

 Να διατίθεται στην κατανάλωση αυτούσιο. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης 
ποιότητας με ανώτερη, με σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση ως ανώτερη 
ποιότητα, θεωρείται νοθεία, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

 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. 

 Να είναι εύγευστο και αρωματικό, χαρακτηριστικό του είδους. 

 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την 
ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά  Χαρακτηριστικά  
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 Το ρύζι θα πρέπει να είναι μεσόσπερμο, δηλαδή το μήκος των κόκκων να είναι 
μεγαλύτερο από 5,2mm και μικρότερο ή ίσο με 6,0mm και του οποίου ο λόγος 
μήκος /πλάτος να είναι μικρότερος του 3, σύμφωνα με Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1785/2003.  

 Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση και να είναι απόλυτα υγιές 
και απαλλαγμένο προσβολής εντόμων, ακάρεων κ.λπ., σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 
101. 

 Να είναι απόλυτα καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Σαν ξένη ύλη 
θεωρείται κάθε ξένο σώμα, που περιέχεται στο ρύζι, π.χ. χώμα, χαλίκια, σκόνη, 
σπόροι, ζιζάνια, θραύσματα άχυρων, φλοιοί ως και κάθε αδρανής ύλη, σύμφωνα με 
τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

 Να μην περιέχει θραύσματα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 5%, από τα οποία τα 
θραύσματα μεγέθους κατωτέρου του μισού ακεραίου κόκκου μέχρι 3% κατά βάρος, 
σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. Θραυσμένοι κόκκοι μεγέθους μεγαλυτέρου των 
3/4 του ακεραίου κόκκου, θεωρούνται ως ακέραιοι. 

 Να είναι λευκού χρώματος, χαρακτηριστικού της ποικιλίας και να μην περιέχει 
κόκκους κίτρινους ή κιτρινωπούς ή άλλων αποχρώσεων σε αναλογία ανώτερη του 
0,5%.  

 Να μην περιέχει ερυθρούς ή με ερυθρές ραβδώσεις κόκκους σε ποσοστό ανώτερο 
του 3%. Σαν κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις θεωρούνται εκείνοι που φέρουν 
ραβδώσεις ή στίγματα ερυθρά, που καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον το 15% της 
όλης επιφάνειας του κόκκου, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

 Να μην περιέχει κόκκους αώρους, πρασινωπούς ή κρητιδόμορφους σε αναλογία 
ανώτερη του 2% κατά βάρος, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Το ρύζι θα πρέπει να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό ανώτερο του 15% και με 
ανοχή έως 16%, σύμφωνα με τον ΚΤΠ άρθρο 101. 

 Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί επιμολυντών 
(βαρέα μέταλλα - Καν. 1881/2006). 

 Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί ανώτατων 
ορίων καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν. 396/2005).  

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

 Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

3. Συσκευασία 

Το ρύζι θα πρέπει να διατίθεται σε ανακυκλώσιμους, κλειστούς και σφραγισμένους 
περιέκτες (προσυσκευασία), καθαρού βάρους 500 gr ±10%. 
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Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, 
σχισμένη ή με τρύπες) και να μην εμφανίζει διαρροές. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία) κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

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

 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια 

 Ένδειξη σχετικά με την ελάχιστη διατηρησιμότητα με τη φράση «ανάλωση έως» ή 
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος» και με τη μορφή (Ημέρα/ Μήνας/Έτος) ή 
(Μήνας/ Έτος). 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

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

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης   

 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 ποιότητα του ρυζιού, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΚΤΠ. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 
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Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήμανση του τροφίμου 
θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με το ρύζι θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό 
περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
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2.1.11, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.3 και 2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά 
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.  

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) 601/2006 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη λήψη 
έκτακτων μέτρων για τον μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό LL RICE 601 
στα προϊόντα ρυζιού. 

Κανονισμός (ΕΚ) 396/2006 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

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

Κανονισμός (ΕΚ) 1785/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την 
κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ   

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ)» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, 
μερικά αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι 
τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 
2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 
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2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 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.  

 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.  

 Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 10 μηνών τουλάχιστον από την 
ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

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

 Να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να 
είναι λευκό ή υπόλευκο. 

 Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον 
πυθμένα των συσκευασιών, αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

 Δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση, που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει να είναι 
άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 
ακατάλληλων υλών. 

 Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

 Να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 

 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.  

 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.). 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 
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 Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας 
ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας. 

3. Συσκευασία 

Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία 
(προσυσκευασία) με καθαρό περιεχομένου περίπου 400ml ή gr σύμφωνα με την Ορθή 
Βιομηχανική Πρακτική και θα φέρει σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες 
ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 
να μην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, παραμορφώσεις και γενικά 
ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 
(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και το άρθρο 5 της 
Υ1/Γ.Π.47815. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml ή gr. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Οδηγίες συντήρησης.  

 Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

 Η Διαθρεπτική Επισήμανση. 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

166 

 Αλλεργιογόνα που τυχόν περιέχονται. 

 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). 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία.  

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

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

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος Εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
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τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.3, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.  

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3 και 
2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

Η Υ1/Γ.Π.47813/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας (ΦΕΚ Β’ 1470/25-7-2008). 

Η Υ1/Γ.Π. 47815/08 για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, «για τα παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β’ 1478/28-7-2008). 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα 

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

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

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

Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα, μερικά ή 
ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Οδηγία 2007/61/ΕΚ και Κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1021/2013]. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ 

1. Εισαγωγή 

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

Η ονομασία «πατάτες» αποδίδεται στο είδος «Στρύχνον το κονδυλόρριζον» 
(Solanumtuberosum) και ανήκει στην κατηγορία των νωπών τροφίμων φυτικής 
προέλευσηςόπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του ΚΤΠ. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των πατατών θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 543/2011, Καν. (ΕΚ) 852/2004 και άρθρο 119 του ΚΤΠ].  

 Οι πατάτες θα πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστείσε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Οι πατάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας 
(Παράρτημα Ι, Μέρος Α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

 Οι πατάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

 Οι πατάτες ανεξάρτητα από την ποικιλία πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και 
πρόσφατης εσοδείας. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Οι πατάτες πρέπει να είναι λευκόσαρκες ή κιτρινόσαρκες, στρογγυλές ή επιμήκεις, 
μετρίου μεγέθους ή μεγάλου, με ανοχή μικρού μεγέθους πατάτας μέχρι 5% της 
παραδιδόμενης ποσότητας, χωρίς ελαττώματα.  
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 Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχήςγια τις πατάτες[σύμφωνα με 
τις Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Α του Κανονισμού(ΕΕ) 
αριθ. 543/2011και του άρθρου 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π)]οι 
πατάτες πρέπει να είναι: 

 Ακέραιες 

 Υγιείς – αποκλείονται οι πατάτες που έχουν πράσινη απόχρωση και έχουν 
προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τις καθιστούν ακατάλληλες για 
κατανάλωση. 

 Καθαρές, ουσιαστικά απαλλαγμένεςλάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης, και κάθε άλλης 
ανόργανης ή οργανικής ύλης και ορατής ξένης ύλης. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς. 

 Απαλλαγμένες από ίχνη ασθενειών, προσβολές από έντομα, κακώσεις, εγκοπές, 
εκδορές και εγκαύματα.  

 Απαλλαγμένες από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 

 Απαλλαγμένες από ξένη οσμή. 

 Απαλλαγμένες από ορατό υπόλειμμα φυτοφαρμάκων. 

 Να έχουν επιδερμίδα λεία, χωρίς συρρικνώσεις, τη δε σάρκα τους συνεκτική.  

 Οι οφθαλμοί να μην παρουσιάζουν ανάπτυξη φύτρου.  

 

 

3. Συσκευασία 

Οι πατάτες θα είναι συσκευασμένες σε διχτάκι (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασία θα 
έχει συνολικό καθαρό βάρος 5,0 κιλά ± 1%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Οι προσυσκευασίες των πατατών θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου 
«καρπουζοπαλέτες» (δευτερογενής συσκευασία). 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) 
αριθ. 543/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
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Σε κατάλληλη ετικέτα, σταθερά στερεωμένη στο διχτάκι, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα: 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η περιοχή παραγωγής 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 

 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»με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις,η οποία μπορεί να τίθεται επί της ετικέτας και 
με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίαςθα πρέπει να υπάρχουν οι 
παρακάτω ενδείξεις: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τις πατάτες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό, 
σκιερό και ξηρό περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

6. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
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αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων,εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση 
τροφίμων (παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει ταμακροσκοπικά – 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και 
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς 
ελέγχους των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από 
επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση 
των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα 
ποσότητα.  

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

8. Σχετική Νομοθεσία 

Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
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Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών 

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

Κανονισμός (ΕΕ) 1881/2006  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες 
ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα.  

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

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΓΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΜΗΛΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, 
ΛΑΧΑΝΑ) 

1. Εισαγωγή 
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Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια 
του είδους «οπωρολαχανικά» για τις ανάγκες του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Αφορά τα μήλα των καλλιεργούμενων ποικιλιών που προέρχονται από το 
MalusdomesticaBorkh., τα πορτοκάλια του είδους Citrussinensis (L.) Osbeck και τα λάχανα, 
τα οποία προορίζονται να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή. 

Τα οπωρολαχανικά χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ). 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 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. 543/2011, Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 και άρθρο 119 του 
ΚΤΠ]. 

 Τα οπωρολαχανικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, 
βαρέα μέταλλα κ.ά.) [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1881/2006]. 

 Να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Τα μήλα και τα πορτοκάλια 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. 

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

 Η ανάπτυξη και το στάδιο ωρίμασης των μήλων πρέπει να επιτρέπουν τη συνέχιση 
της διαδικασίας ωρίμανσής τους, ώστε να φθάνουν στον κατάλληλο βαθμό 
ωρίμανσης σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.Ανεξαρτήτου 
ποικιλίας να έχουν επίπεδο σακχάρων κατ’ ελάχιστον 13 βαθμούς Brix. 

 Τα πορτοκάλια ανεξαρτήτου ποικιλίας να έχουν δείκτη εμπορικής ωρίμανσης κατ’ 
ελάχιστο 7,5. 

 Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τυχόν τοποθετούνται στο προϊόν πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 
αλλοιώσεις στον φλοιό. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (για τα μήλα 
και τα πορτοκάλια Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν 
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(ΕΕ) αριθ. 543/2011, ενώ για τα λάχανα Γενικές Προδιαγραφές Εμπορίας, 
Παράρτημα Ι, Μέρος Α του ίδιου Κανονισμού), τα προϊόντα πρέπει να είναι: 

 Ακέραια 

 Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις 
που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 

 Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα xωμάτων, λάσπης, κάθε άλλης ρύπανσης, και 
κάθε άλλης ανόργανης ή οργανικής ύλης και ορατής ξένης ύλης. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από επιβλαβείς 
οργανισμούς. 

 Να μην είναι προσβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να παρουσιάζουν 
αλλοίωση της σύστασής τους. 

 Απαλλαγμένα από μη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 

 Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση. 

 Να εμφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να 
αντέχουν τη μεταφορά και τον εν γένει χειρισμό, και να φθάνουν σε ικανοποιητική 
κατάσταση στον τόπο προορισμού. 

 Ειδικά για τα μήλα να είναι απαλλαγμένα από σοβαρή υάλωση, με εξαίρεση την 
ποικιλία Fuji και τις μεταλλάξεις της. 

 Ειδικά για τα πορτοκάλια να είναι απαλλαγμένα από μώλωπες και/ή εκτεταμένους 
τραυματισμούς που έχουν επουλωθεί. 

 Τα πορτοκάλια να είναι απαλλαγμένα από σημάδια ξήρανσης και αφυδάτωσης. 

 Τα πορτοκάλια να είναι απαλλαγμένα από φθορές που προκαλούνται από χαμηλές 
θερμοκρασίες ή παγετό. 

3. Συσκευασία 

Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη πλαστική σακούλα 
(προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασία θα περιέχει 10 έως 12 τεμάχια, το βάρος του κάθε 
μήλου θα είναι κατ’ ελάχιστο 150gr και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 
κιλά ± 1%. 

Τα πορτοκάλια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασία 
θα περιέχει κατά μέγιστο 14 τεμάχια, το βάρος του κάθε πορτοκαλιού θα είναι κατ’ 
ελάχιστο 150gr και το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά ± 1%. 

Το υλικό των προσυσκευασιών (πλαστική σακούλα και διχτάκι) πρέπει να είναι κατάλληλο 
για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 
1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 
2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 
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προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής 
σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Οι προσυσκευασίες των μήλων και των πορτοκαλιών θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 
κατάλληλου βάρους και αντοχής (δευτερογενής συσκευασία), που θα μπορούν να 
παλετοποιούνται. 

Σύνολο συσκευασμένων τεμαχίων 5.716. Το βάρος κάθε λάχανου θα κυμαίνεται από 1,2 
έως 1,7 κιλά και θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου «καρπουζοπαλέτες» 
(δευτερογενής συσκευασία). 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) 
αριθ. 543/2011. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

 Επί της πλαστικής σακούλας με τα μήλα και σε κατάλληλη ετικέτα, σταθερά 
στερεωμένη στο διχτάκι με τα πορτοκάλιαθα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονταιστην Ελληνική γλώσσατα παρακάτω: 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου και η ποικιλία, στην περίπτωση των μήλων. 

 Η κατηγορία. 

 Η περιοχή παραγωγής. 

 Ηκαθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ»με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις,η οποία μπορεί να τίθεται επί της πλαστικής 
σακούλας με τα μήλα ή της ετικέτας στο διχτάκι με τα πορτοκάλιακαι με 
αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων ή των «καρπουζοπαλετών» θα πρέπει 
να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και κατηγορία). 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

177 

 Ο αριθμός συσκευασιών - τεμαχίων και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, 
εκφραζόμενο σε βάρος. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τα οπωρολαχανικάθα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και 
ξηρό περιβάλλον.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων,εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων 
(παρ. 5), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 
2.1.8, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις  συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 
αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων τροφίμων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε 
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περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

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

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

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

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά 
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100% 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Φυσικός Χυμός Πορτοκάλι 100%» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

Ο φυσικός χυμός ανήκει την κατηγορία «Χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό», ο 
οποίος σύμφωνα με το  Άρθρο 126 του ΚΤΠ είναι το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με 
ανασύσταση συμπυκνωμένου χυμού με πόσιμο νερό.  

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  νομοθεσίας. 

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

 Οι καρποί που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες χυμών για την 
παρασκευή των χυμών αυτών πρέπει να είναι ακέραιοι, επαρκώς ώριμοι, εντελώς 
υγιείς και να έχουν συλλεχθεί πρόσφατα. 

 Απαγορεύεται η βιομηχανοποίηση καρπών που έχουν προσβληθεί από έντομα ή 
μύκητες γενικώς, που έχουν ρωγμές ή τραύματα στον φλοιό, που έχουν υποστεί 
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ζημιές από παγετό και δεν έχουν συλλεχθεί αμέσως μετά την προσβολή και που 
είναι παλαιοί ή των οποίων ο χυμός παρουσιάζει δυσάρεστη οσμή και γεύση. 

 Ο φυσικός χυμός θα πρέπει να παρασκευάζεται με κατάλληλες διαδικασίες 
παραγωγής, με τις οποίες διατηρούνται τα ουσιώδη φυσικά, χημικά, 
οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά του μέσου τύπου χυμού του φρούτου 
από το οποίο προέρχεται. 

 Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό επιτρέπεται η 
μείξη χυμού φρούτων και/ή συμπυκνωμένου χυμού φρούτων με πολτό φρούτων 
και/ή συμπυκνωμένο πολτό φρούτων. 

 Ο φυσικός χυμός θα πρέπει να προέρχεται από το ενδοκάρπιο. 

 Ο φυσικός χυμός θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 6 μήνες 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Ο χυμός πρέπει να είναι σε υγρή μορφή.  

 Το χρώμα του θα πρέπει να είναι στις αποχρώσεις του κίτρινου ή του πορτοκαλί. 

 Ο χυμός δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 
οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 Ο χυμός θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα μέρη, σκώληκες, έντομα, 
προνύμφες κ.λπ. 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του πρέπει να είναι άμεμπτοι, και να μην παρέχουν 
ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

 Ο χυμός θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα για το «χυμό φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό» στο Άρθρο 126 
του ΚΤΠ. 

 Ο φυσικός χυμός πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1881/2006]. 

 Το Ειδικό βάρος του χυμού στους 150C πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,042 (5,5 
βαθμοί BAUME ή 10,5 βαθμοί BRIX). 

 Τα ολικά ζάxαρα, σε ιμβερτoζάxαρα, να είναι το μέγιστο 10%. 

 Η σxέση αναγόντων σακxάρων προς καλαμoζάxαρo να είναι όχι μικρότερη της 0,8. 

 Η τέφρα να κυμαίνεται από 0,30-0,45%. 

 Η οξύτητα εκφρασμένη σε άνυδρο κιτρικό oξύ να είναι 0,7-2%. 

 Ο αριθμός φoρμόλης να είναι κυμαινόμενος από 1 έως 1,8. 
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 Κατά την xρωματoγραφική εξέταση επί xάρτoυ ή λεπτής στιβάδας πρέπει να 
διαπιστώνεται η παρουσία των φυσικά ενεxoμένων αμινoξέων και η πλήρης 
απουσία γλυκίνης. 

 Η περιεκτικότητα του χυμού σε διαλυτά στερεά συστατικά να αντιστοιχεί στην 
ελάχιστη τιμή Brix 11,2. 

 Στο χυμό δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων.  

 Η χρήση βιταμινών και ανόργανων συστατικών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1925/2006. 

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

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  
 Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας.  

3. Συσκευασία 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ασηπτικές χάρτινες ή ανακυκλώσιμες 
πλαστικές συσκευασίες που κλείνουν με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία), καθαρού 
περιεχόμενου 1 λίτρο ± 10%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 
να μην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις και γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την 
υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία),  κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία του τροφίμου (φυσικός χυμός πορτοκάλι 100%). 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε χιλιοστόλιτρα (ml) ή λίτρα (lt). 
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 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 ένδειξη «από συμπυκνωμένο χυμό» ή «εν μέρει από συμπυκνωμένο χυμό». 

 Η ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης». 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

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

 

 

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

1. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 
 Οι συσκευασίες με τους χυμούς θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους σκιερούς, 

ξηρούς και δροσερούς.  
 Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

5. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

1.1. Έλεγχος εγκαταστάσεων 
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Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
παραγράφου 2.1.8, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 
2.2 και τις απαιτήσεις  συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το 
αρμόδιο εργαστήριο του ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα. 

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

 Πιστοποιητικό Ανάλυσης – Εργαστηριακού Ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3 και 
2.4.  

7. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και 
ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. 

Η Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

Η Οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ής 
Απριλίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους 
χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου. 

Ο Κώδικας Τροφίμων - Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (Κ.Τ.Π), Μέρος Α’ και Β’. 
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Αγορανομική διάταξη Αριθμ. 7 «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως 
Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009». 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡ ΜΗΛΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ – ΒΕΡΙΚΟΚΟ 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Νέκταρ Μήλο – Πορτοκάλι - Βερίκοκο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων. 

 «Νέκταρ φρούτων» είναι το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν, το οποίο λαμβάνεται με 
την προσθήκη νερού με ή χωρίς προσθήκη σακχάρων και/ή μελιού σε χυμούς φρούτων, 
συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων, χυμούς φρούτων λαμβανομένους με υδατική εκχύλιση, 
αφυδατωμένους χυμούς φρούτων/σκόνη χυμού φρούτων, σε πολτό φρούτων και/ή σε 
συμπυκνωμένο πολτό φρούτων και/ή σε μείγμα των εν λόγω προϊόντων και ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του παραρτήματος IV του Άρθρου 126 του ΚΤΠ. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  νομοθεσίας. 

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

 Οι καρποί που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες χυμών για την 
παρασκευή των χυμών αυτών πρέπει να είναι ακέραιοι, επαρκώς ώριμοι, εντελώς 
υγιείς και να έχουν συλλεχθεί πρόσφατα. 

 Απαγορεύεται η βιομηχανοποίηση καρπών που έχουν προσβληθεί από έντομα ή 
μύκητες γενικώς, που έχουν ρωγμές ή τραύματα στον φλοιό, που έχουν υποστεί 
ζημιές από παγετό και δεν έχουν συλλεχθεί αμέσως μετά την προσβολή και που 
είναι παλαιοί ή των οποίων ο χυμός παρουσιάζει δυσάρεστη οσμή και γεύση. 

 Το νέκταρ φρούτων θα πρέπει να περιέχει χυμό φρούτου σε ποσοστό κατ' ελάχιστο 
25%. 

 Οι χυμοί φρούτων που χρησιμοποιούνται για νέκταρ πρέπει να είναι πλούσιοι σε 
πούλπα. 

 Στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων παρασκευάζονται χωρίς την προσθήκη 
σακχάρων ή είναι μειωμένων θερμίδων, τα σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται 
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εν όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008. 

 Το νέκταρ θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 6 μήνες 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

 Το νέκταρ πρέπει να είναι σε υγρή μορφή. 

 Το χρώμα του θα πρέπει να είναι στις αποχρώσεις του κίτρινου ή του πορτοκαλί. 

 Το νέκταρ δε θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 
οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

 Το νέκταρ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται ο φλοιός, οι σπόροι και άλλα μέρη, σκώληκες, έντομα, 
προνύμφες κ.λπ. 

 Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του πρέπει να είναι άμεμπτοι, και να μην παρέχουν 
ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. 

 Το νέκταρ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το 
προϊόν. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα για το νέκταρ φρούτων στο Άρθρο 126 του ΚΤΠ. 

 Τo νέκταρ fro;ytvnθα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί επιμολυντών (Μυκοτοξίνες και μέταλλα) [Καν. (ΕΕ) αριθ. 
1881/2006]. 

 Στο νέκταρ μπορούν να προστίθενται ενζυμικά παρασκευάσματα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βρώσιμη 
ζελατίνη, ταννίνες, κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, ξυλάνθρακας, άζωτο, 
μπεντονίτης ως προσροφητική άργιλος, χημικώς αδρανή βοηθητικά διήθησης και 
μέσα καθίζησης και χημικώς αδρανή βοηθητικά προσρόφησης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1935/2004 και φυτικές πρωτεΐνες από σιτάρι, μπιζέλια ή 
πατάτες για διαύγαση. 

 Η χρήση βιταμινών και ανόργανων συστατικών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1925/2006. 

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

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

 Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας ως 
προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας.  
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3. Συσκευασία 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ασηπτικές χάρτινες ή ανακυκλώσιμες 
πλαστικές συσκευασίες που κλείνουν με πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία), καθαρού 
περιεχόμενου 1 λίτρο ± 10%. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
Επίσης, να πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ 
και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και 
να μην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις και γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την 
υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχομένου. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία),  κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

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

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (νέκταρ μήλο – πορτοκάλι - βερίκοκο). 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε χιλιοστόλιτρα (ml) ή λίτρα (lt). 

 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 ένδειξη «από συμπυκνωμένο χυμό» ή «εν μέρει από συμπυκνωμένο χυμό». 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

Όταν γίνεται προσθήκη εμπορικής πούλπας, πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. 

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο. 

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με το νέκταρ φρούτων θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους σκιερούς, 
ξηρούς και δροσερούς.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις. 

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

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
παραγράφου 2.1.8, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 
2.2 και τις απαιτήσεις  συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 
4 αντίστοιχα.  

Η Υπηρεσία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους 
των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών 
ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το 
αρμόδιο εργαστήριο του ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση 
αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς 
συμφωνηθείσα ποσότητα. 

7. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό Ανάλυσης – Εργαστηριακού Ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3 και 
2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

190 

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

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

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και 
ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. 

Η Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

Η Οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ής 
Απριλίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους 
χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του 
ανθρώπου. 

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

Αγορανομική διάταξη Αριθμ. 7 «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως 
Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009». 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ) 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του 
είδους «Αρτοσκευάσματα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.  
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Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει απαιτήσεις για τα αρτοσκευάσματα σε 
γενικό επίπεδο, αλλά και συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα αρτοσκευάσματα «κουλουράκια 
πορτοκαλιού». 

Τα κουλουράκια ανήκουν στην κατηγορία «Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής», 
τα οποία νοούνται προϊόντα που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μία από τις 
φυσικές γλυκαντικές ύλες, η οποία προσδίδει σ  αυτά γλυκιά ή γλυκίζoυσα γεύση όπως και 
άλλες επιτρεπόμενες ύλες π.χ. παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα 
ζαχαροπλαστικής. [Άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίμων Και Ποτών (ΚΤΠ)]. 

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των αρτοσκευασμάτων θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής  
νομοθεσίας. 

 Τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε 
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. 

 Για την παρασκευή των αρτοσκευασμάτων επιτρέπεται η χρήση και άλλων πρώτων 
υλών από τις επιτρεπόμενες από τον ΚΤΠ, όπως γάλα και τα απ  αυτό προϊόντα, 
αυγά, φυσικές γλυκαντικές ύλες, γλεύκος, λιπαρές ύλες, αρτυματικές ύλες κ.λπ. 

 H χροιά των αρτoσκευασμάτων πρέπει να είναι εκείνη που προκύπτει από τις 
πρώτες ύλες ή από τον τρόπο επεξεργασίας τους. 

 Επιτρέπεται o αρωματισμός των αρτοσκευασμάτων με αβλαβείς αρωματικές 
ουσίες. 

 Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος Ι σύμφωνα με τις αρχές του 
quantumsatis, του παραρτήματος ΙΙΙ - Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά και του 
παραρτήματος IV του άρθρου 33 του ΚΤΠ. 

 Απαγορεύεται γενικά η τεχνητή χρώση των αρτοσκευασμάτων εκτός από τα 
προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας (π.χ. κρουασάν, μπισκότα, κέικ, γκοφρέτες), όπου 
επιτρέπεται η χρώση των προϊόντων με τις χρωστικές και τους όρους του 
παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35 του ΚΤΠ, καθώς και με τη χρωστική 
Ε160β Ανάττο, σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος IV του ιδίου άρθρου. 

 Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τους όρους του 
παραρτήματος του άρθρου 68 του ΚΤΠ. 

 Τα κουλουράκια θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 3 μήνες 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ



                                                                                                   

 

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

 

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

 

              

      
 
                              ΤΕΒΑ / FEAD 

             ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                             Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                               προς τους Απόρους 

 

192 

 Οι μακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες των αρτοσκευασμάτων πρέπει 
να είναι άμεμπτοι και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών 
πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. 

 Τα αρτοσκευάσματα πρέπει να είναι καλά και ομοιόμορφα ψημένα.  

 Δε θα πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται 
σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών.  

 Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από εμφανείς ξένες ύλες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται σκώληκες, έντομα, προνύμφες κ.λπ. 

 Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν. Τα 
κουλουράκια πορτοκαλιού θα πρέπει να έχουν άρωμα και γεύση πορτοκαλιού. 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά  

 Τα αρτοσκευάσματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας περί επιμολυντών (μυκοτοξίνες - Καν. 1881/2006). 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

 Τα αρτοσκευάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παθογόνους 
μικροοργανισμούς και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας.  

3. Συσκευασία 

Τα κουλουράκια θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε ανακυκλώσιμο πλαστικό περιέκτη 
κατάλληλα σφραγισμένο (προσυσκευασία).   

Κάθε συσκευασία με κουλουράκια θα έχει καθαρό βάρος τουλάχιστον 400 γραμμάρια. 

Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 
2023/2006 σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να μην είναι ανοιγμένη, φθαρμένη, 
σχισμένη ή με τρύπες). 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. Επισημάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 και του άρθρου 11 του ΚΤΠ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 
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 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

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

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε γραμμάρια (gr). 

 Ο κατάλογος των συστατικών. 

 Αλλεργιογόνα συστατικά. 

 Διατροφική δήλωση. 

 Η ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών (π.χ. σκόνη κακάο %). 

 Το είδος της λιπαρής ύλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησης αυτής (π.χ βούτυρο, 
μαργαρίνη, έλαια κ.λπ.) 

 Κάθε άλλη ουσία, εκτός από τη ζάχαρη, που μπορεί να προσδώσει ιδιάζοντες 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες του προϊόντας, π.χ. «κουλουράκια πορτοκαλιού».  

 Η φράση «με γλυκαντικά» πρέπει να συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου, σε 
περίπτωση που περιέχονται.  

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.  

 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» με ευανάγνωστα γράμματα και σε σημείο που να 
μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις, η οποία μπορεί να τίθεται επί της 
προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

 

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

Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία  

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

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

 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».  

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
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5. Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς 

Οι συσκευασίες με τα αρτοσκευάσματα θα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους καθαρούς, 
σκιερούς, ξηρούς και δροσερούς.  

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.  

Απαγορεύεται η μεταφορά, με οποιοδήποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα που 
μεταφέρουν ρυπαρά αντικείμενα ή τοξικές ύλες ή υγρά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν, 
με οποιοδήποτε τρόπο, την ποιότητα και την υγιεινή των προϊόντων αυτών. 

6. Διενεργούμενοι  Έλεγχοι 

Έλεγχος εγκαταστάσεων 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες η Υπηρεσία 
διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ώστε να ελέγξει 
τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και 
των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. Επιπλέον, ελέγχει και τις συνθήκες 
συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει 
αντίστοιχους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του 
τροφίμου. Για το σύνολο ή μέρος των προαναφερομένων ελέγχων, εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στοιχεία προσφάτων ελέγχων, που τυχόν έχει διενεργήσει στις παραπάνω 
εγκαταστάσεις). 

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

 

Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% 
(στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της 
απαίτησης των παραγράφων 2.1.9 και 2.1.10, τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις  συσκευασίας και επισήμανσης, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 αντίστοιχα.  

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

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
μαζί με τις τεχνικές προσφορές: 

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

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

Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει: 

 Πιστοποιητικό Ανάλυσης – Εργαστηριακού Ελέγχου από το ΓΧΚ ή άλλο δημόσιο 
εργαστήριο ή ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, όπου θα 
πιστοποιείται η συμφωνία του προς παράδοση τροφίμου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3 και 
2.4. 

8. Σχετική Νομοθεσία 

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

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

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

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την 
ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα. 

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

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

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. 
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Ο Νόμος 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας 
και συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Υποπαράγραφος ΣΤ.6, Νόμος 
4254/2014) 

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

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ………………………………. 

 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας έκαστου είδους εκφράζεται σε ευρώ, 
συμπεριλαμβάνει τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από τον Φ.Π.Α.,  και θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ Δ/ΞΗΣ  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(συμπληρώνεται το είδος) 

(συμπληρώνεται η 
αντίστοιχη τιμή της 
Δ/ξης του πίνακα του 
Παραρτήματος Α) 

(η τιμή μονάδας που 
προσφέρει ο 
συμμετέχοντας) 

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή 

  

 

 

 

Πλήρη στοιχεία οικονομικού φορέα  
       (Προμηθευτή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ-ΕΙΔΟΣ 

 
Α/Α 
Τμήμα
τος 

ΕΙΔΗ Ποσό Εγγυητικής 
(αριθμητικώς) 

Ποσό Εγγυητικής 
(ολογράφως) 

 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ   

1 Μωρομάντηλα  29,37 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

2 Σκόνη για πλύσιμο ρούχων 231,50 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 124,32 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 
ΛΕΠΤΑ 

4 Υγρό  πιάτων 76,31 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

5 Οδοντόβουρτσα 74,22 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 
ΛΕΠΤΑ 

6 Οδοντόκρεμα 178,50 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

7 Σαμπουάν 138,04 ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

8  Πάνες βρεφών 72,26 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

9 

ΣΕΤ  
8 τετράδια, 7 μολύβια, 1 ξύστρα, 
1 γόμα, 1 πακέτο μαρκαδόρους 
και 6 ντοσιέ με λάστιχο. 

100,28 ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

10 Αθλητικά  Παιδικά Ενδύματα 334,21 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

11 ΣΕΤ  Παιδικών Ενδυμάτων   (0-5 
ετών) 180,40 ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΠΑΙΔΙΚΕΣ    &   ΒΡΕΦΙΚΕΣ      
ΤΡΟΦΕΣ             

12 Κρέμα   Δημητριακών     (για 
βρέφη) 61,03 ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

13 Κρέμα  Ρυζάλευρο         (για  
βρέφη) 66,97 ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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14 Γάλα σκόνη  (για  βρέφη) 18,02 ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΛΕΠΤΑ 

15 Γάλα εβαπορέ  58,37 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΤΡΟΦΙΜΑ                             
 Πουλερικά   

16 Κοτόπουλο 1.275,81 
ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

     
 Είδη      Κρεοπωλείου   

17 Μοσχάρι   1.430,63 
ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
ΛΕΠΤΑ 

18 Χοιρινό 914,76 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 
ΛΕΠΤΑ 

 Ελαιόλαδο   

19 Ελαιόλαδο 909,99 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
ΛΕΠΤΑ 

 ΕΙΔΗ      ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

20 Ξερά Φασόλια 277,05 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ 

21 Φακή 304,58 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

22 Τυρί (γραβιέρα) 2.285,22 
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

23 Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 64,02 ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

24 Ζυμαρικά 278,77 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

25 Τοματοπολτός 150,90 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

26 Ρύζι τύπου Καρολίνα 242,36 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 
ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 
ΛΕΠΤΑ 

27 Γάλα Εβαπορέ   
316,80 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΕΙΔΗ        ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ   

28 Πατάτες 405,84 
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

29 Πορτοκάλια  268,01 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 

30 Μήλα 265,02 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

31 Λάχανο 128,61 ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

 ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ   

32 Χυμός πορτοκάλι 100,60 ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 

33 Χυμός Νέκταρ Πορτοκάλι, μήλο 
βερίκοκο 100,60 ΕΚΑΤΟΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
 ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   

34 Αρτοσκεύασμα Κουλουράκια  354,39 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

ΑΔΑ: Ω6ΝΛ7Λ1-9ΞΥ
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