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ΜΕΛΕΤΗ 1/2021

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες 
Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-

2019 και 2015-2016 »- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179) 
αντίστοιχα  στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας 

που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) π.δ. 
1.951.818,87€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

      Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των  πράξεων : 
1)«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179)  π.δ. 25.138,35 €
2)«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) π.δ. 1.926.680,51 €: 
στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τους 
δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ με την 
ολοκληρωμένη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD), με 
ταυτόχρονη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονιζόμενου  προγράμματος διανομών των υπό 
προμήθεια ειδών και αγαθών, ώστε η Κοινωνική Συμπράξη να ανταποκριθει στις απαιτήσεις του μεγάλου 
όγκου ωφελουμένων με τακτικές και προγραμματισμένες διανομές.
Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται α) η προμήθεια των ειδών σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της παρούσας, β) η πακετοποίηση, γ) η μεταφορά αυτών σε δέματα, η τοποθέτηση και η 
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παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους χώρους διανομής και δ) η εκφόρτωση, τοποθέτηση και 
παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής των τελικών δικαιούχων 
(ωφελούμενων του προγράμματος), ε) η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και φύλαξη όλων των δεμάτων που 
δεν παρέλαβαν οι ωφελούμενοι από τον χώρο διανομής προς κατάλληλη αποθήκη για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, 
προκειμένου να διανεμηθούν στους ωφελούμενους σε επόμενη διανομή όπως τα ανωτέρω αναλυτικώς 
αναφέρονται στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα Α αυτής. Ειδικά τα τρόφιμα σε ψύξη, θα προωθούνται 
αυθημερόν σε δομές που θα υποδεικνύουν τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής .
H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα στη χωρική περιφέρεια των ως άνω Σύμπραξης  σε συνεργασία με 
τους Εταίρους της προς τον σκοπό επιτόπου διανομής σε αδύναμους οικονομικά ωφελούμενους, «πακέτων» 
με τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής, ανάλογων με τις ανάγκες τους και με κρίσιμους 
προσδιοριστικούς παραμέτρους την συντονισμένη και κεντρικά ελεγχόμενη διαχείριση του όλου 
προγράμματος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, 
η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα απόκρισης στις ανά περίπτωση εμφανιζόμενες ανάγκες και συνθήκες, του 
έργου, όπως και η τακτική, βέλτιστη, ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, έως και την 
επίτευξη βέλτιστου συντονισμού και οργάνωσης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής, Αναδόχου και των μελών της 
Κ.Σ.
Το Έργο δημοπρατείται ενιαία, καθώς η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στην προμήθεια όχι απλώς τροφίμων 
και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, αλλά και στην παροχή μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που ενοποιεί την 
ενδιάμεση αποθήκευση, πακετοποίηση, τη μεταφορά σε σημεία διανομής για τη διανομή σε ωφελούμενους, 
μαζί με την επιστροφή και αναδιανομή αδιαθέτων, όπου απαιτείται.
Κρίσιμο στοιχείο του φυσικού αντικειμένου και βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων που
επιδιώκονται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, είναι η υλοποίηση των διανομών στους 
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στην ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, στο πλαίσιο ενιαίου 
«κεντρικοποιημένου» δικτύου, υπό τον κοινό και ενιαίο συντονισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, που θα 
επιτρέπει και θα διασφαλίζει:

 την προμήθεια των ειδών της παρούσας (βλ. πίνακες που ακολουθούν) και, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παρούσης,

 την ενδιάμεση αποθήκευση τους σε κεντρικό εφοδιαστικό «κόμβο» εντός των ορίων της Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης και η περαιτέρω προώθηση τους σε ασφαλείς συνθήκες στα επιμέρους κέντρα διανομής 
ή/ και αποθηκευτικές δομές ανά εταίρο.,

 την «πακετοποίηση» των ειδών και αγαθών,
 τη μεταφορά των αγαθών σε δέματα και η παράδοσή τους με κατάλληλα οχήματα στους εξωτερικούς 

(εκτός αποθηκών) χώρους διανομής,
 την εκφόρτωση, τοποθέτηση και παράδοση αυτών ταξινομημένων ανά κατηγορία δέματος εντός των 

χώρων διανομής,
 τη διανομή των υπό προμήθεια ειδών στους ωφελούμενους σε οριζόμενα από την αναθέτουσα σημεία 

διανομής
 την αποθήκευση των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά τη διανομή σε διαφορετικούς αποθηκευτικούς 

χώρους  από τον Κεντρικό Εφοδιαστικό Κόμβο και εντός της ΠΕ Θεσσαλονίκης 
Η σύμβαση για το σύνολο των προϊόντων, (και για τα δυο Τμήματα) θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, η οποία θα προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των δύο  τμημάτων ως 
εξής: 
I. Για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το νωπό βόειο κρέας και νωπό χοιρινό κρέας: κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορούν τις τιμές στα σουπερ μάρκετ σύμφωνα με το είδος της συσκευασίας που αναφέρεται 
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στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3438/2006 της 
αντίστοιχης ημερομηνίας
II. Για τα νωπά φρούτα (μπανάνες – μήλα): κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν τις τιμές σύμφωνα με το 
είδος της συσκευασίας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν.3438/2006 της αντίστοιχης ημερομηνίας
III. Για όλα τα υπόλοιπα είδη των τροφίμων και ΒΥΣ: Τη χαμηλότερη τιμή. 
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το συνολικό προσφερόμενο τίμημα για το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.951.818,87€€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.705.679,30€) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την πρωτοκόλληση του συμφωνητικού και την ανάρτηση του 
στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (μέχρι 31/12/2021) και σε περίπτωση παράτασης-
συνέχισης του προγράμματος μέχρι τη λήξη του προγράμματος  Τ.Ε.Β.Α.  και εξαντλήσεως των 
ποσοτήτων.
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να συντελεστεί έως την 31/12/2021 ή μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος σε περίπτωση παράτασης, ήτοι έως αυτή την ημερομηνία να έχουν διανεμηθεί  τα υπό 
προμήθεια  είδη στους  ωφελούμενους του Προγράμματος. 
Ως ημερομηνία λήξης  της προθεσμίας επιλεξιμότητας των  δαπανών της χρηματοδοτούμενης Πράξης 
(οικονομικό αντικείμενο) ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023 (που αφορά εκτελεσθέν  φυσικό αντικείμενο έως και 
31.12.2021) η μετά από 3 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος σε περίπτωση παράτασης.

Άρθρο 2ο

Α) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των Τροφίμων (Τμήμα Α) και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
(Τμήμα Β) της  πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες 
και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179)» ανέρχεται σε 
22.691,90 € χωρίς ΦΠΑ και  25.138,35€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και κατανέμεται ως εξής :
Η αξία της προμήθειας των τροφίμων (Τμήμα Α) ανέρχεται σε 2.499,10€ χωρίς ΦΠΑ και 2.823,98€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον ΚΑ 60/6473.08.01 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Δαπάνες Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α./FEAD)» 
(ΠΑΥ:242/2021) της Υπηρεσίας 60 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας στο μητρώο 
δεσμεύσεων) με κωδικό ΟΠΣ 5000179 (παρακολούθηση χρηματοδότησης Χ138).
Η αξία της προμήθειας της Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τμήμα Β) ανέρχεται σε 20.192,80 € χωρίς ΦΠΑ και 
22.314,37€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον ΚΑ 
60/6473.08.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Δαπάνες Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α./FEAD)» (ΠΑΥ: 242/2021) της Υπηρεσίας 60 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας 
Υγείας στο μητρώο δεσμεύσεων με κωδικό ΟΠΣ 5000179 (παρακολούθηση χρηματοδότησης Χ138).. 
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Β) Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των Τροφίμων (Τμήμα Α)   και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής(Τμήμα Β)  της  πράξης : )«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , 
Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629)  
ανέρχεται σε 1.682.987,40 € χωρίς ΦΠΑ και 1.926.680,51€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 
κατανέμεται ως εξής :
Η αξία της προμήθειας του τροφίμων (Τμήμα Α)  ανέρχεται σε 1.334.029,24 € χωρίς ΦΠΑ και  1.507.453,04€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον ΚΑ 60/6473.08.01 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Δαπάνες Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α./FEAD)» 
(ΠΑΥ:242/2021) της Υπηρεσίας 60 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας στο μητρώο 
δεσμεύσεων) με κωδικό ΟΠΣ 5029629 (παρακολούθηση χρηματοδότησης Χ138Β).
Η αξία της προμήθειας της Βασικής Υλικής Συνδρομής (Τμήμα Β) ανέρχεται σε 348.958,16 € χωρίς ΦΠΑ και 
419.227,47€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον ΚΑ 
60/6473.08.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Δαπάνες Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(Τ.Ε.Β.Α./FEAD)» (ΠΑΥ: 242/2021) της Υπηρεσίας 60 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας 
Υγείας στο μητρώο δεσμεύσεων με κωδικό ΟΠΣ 5029629 (παρακολούθηση χρηματοδότησης Χ138Β). 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το συνολικό προσφερόμενο τίμημα για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών .
Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι  να υποβάλλουν ενιαία προσφορά, και για τα δύο τμήματα του 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των προϊόντων και 
τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι εντός τόσο του 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού έκαστου προσφερόμενου Τμήματος όσο και του ανά είδους 
ενδεικτικού προϋπολογισμού του προσφερόμενου Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
υποβάλλουν προσφορά απαραιτήτως για όλα τα είδη . Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα 
από τα είδη ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Είδη και CPV
Η Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV CODE
1. Κρέας βόειου 15111000-9
2. Κρέας χοιρινό 15113000-3
3. Φέτα Π.Ο.Π. 15542300-2
4. Γραβιέρα 15544000-3
5. Τυρί ημίσκληρο 15540000-5
6. Μπανάνες 03222111-4
7. Μήλα 03222321-9
8. Ελαιόλαδο Ελληνικό, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 15411110-6
9. Μαρμελάδα 15332290-3
10. Τόνος κονσέρβα σε νερό 15241400-3
11. Μέλι θυμαριού ή Μέλι πεύκου ή μίγμα αυτών 15831600-8
12. Σκόνη για πλύσιμο ρούχων για πλυντήριο ρούχων 39831200-8
13. Σαμπουάν 33711610-6
14. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 39832000-3
15. Αφρόλουτρο 33711520-8
16. Καθαριστικό γενικού καθαρισμού 39831300-9
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17. Πάνες Νο 4  ή  7-18 kg - Πάνες Νο 5  ή  11-25 kg 33771200-7
18. Υγρό σαπούνι -κρεμοσάπουνο 33741100-7
19. Χλωρίνη 39830000-9
20. Αντισηπτικό τζελ χεριών 39830000-9

Άρθρο 3ο

Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τυποποιήσει τα προϊόντα των ωφελούμενων σε συσκευασίες-τελάρα 
όπως αναφέρεται παρακάτω, να τα μεταφέρει με τα κατάλληλα οχήματα στον τόπο διανομής, να τα 
εκφορτώσει, να τα τοποθετήσει, να τα παραδώσει ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων 
διανομής , διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό (τουλάχιστον 10 άτομα  για κάθε ημέρα διανομής και 
ανάλογα με τις ανάγκες της διανομής)  για την εξασφάλιση της συνεχούς ροής στη διανομή των ωφελούμενων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει ασφαλιστικά τους εργαζομένους του.
Μετά το πέρας των διανομών ο Ανάδοχος θα φορτώσει, μεταφέρει, εκφορτώσει και φυλάξει όλες τις 
συσκευασίες-τελάρα που δεν παρέλαβαν οι ωφελούμενοι από τον χώρο διανομής προς κατάλληλη αποθήκη 
προκειμένου να διανεμηθούν στους ωφελούμενους σε επόμενη διανομή. Η προσωρινή αποθήκευση των 
ειδών θα πραγματοποιείται σε διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο που θα ορίσει ο ανάδοχος, εντός της 
Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, με τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, που θα διατίθενται από τον Οικονομικό 
Φορέα στην Κοινωνική Σύμπραξη για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασής του. Ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση της φύλαξης 
των ποσοτήτων οι οποίες θα αποτυπώνονται στο Δελτίο ποσοτικής παραλαβής, για το χρονικό διάστημα που 
υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου,  διατηρεί όμως  
το δικαίωμα αυτοψίας στον αποθηκευτικό χώρο για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων αποθήκευσης, κατόπιν 
συνεννόησης με τον Ανάδοχο.
Για τα νωπά τρόφιμα που δεν προβλέπεται επαναποθήκευση αμέσως μετά το πέρας των εκάστοτε 
διανομών, δεσμεύεται  ο Ανάδοχος να παραλάβει  τις αδιάθετες ποσότητες με κατάλληλα  μεταφορικά ψυκτικά 
μέσα ,να τις μεταφέρει και να τις παραδώσει σε κοινωνικές δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή εντός 
της ΠΕ Θεσσαλονίκης από το προβλεπόμενο σημείο Διανομής. 

Όσο αφορά τα «τρόφιμα σε ψύξη » ο προμηθευτής υποχρεούται :
 να μεταφέρει τα προϊόντα ψύξης με φορτηγά ψυγεία και να τα παραδίδει στα σημεία διανομής στη 

θερμοκρασία +2οC έως +4οC και υποχρέωση της παραμονής των φορτηγών ψυγείων του στο σημείο 
διανομής  μέχρι να τελειώσει η διανομή και όχι πλέον των οκτώ 8 ωρών.

Η διανομή των προϊόντων θα διαρκεί δύο έως πέντε ημέρες  σε κάθε σημείο διανομής ανάλογα με το πλήθος 
των εταίρων και τις ειδικές συνθήκες που θα επικρατούν κατά την περίοδο των διανομών ( π.χ. COVID 19 
κ.λ.π.) . 
Η Σύμπραξη έχει τη δυνατότητα να κάνει διανομές κάθε μήνα σε όλα τα σημεία διανομής , του άρθρου 4 της 
παρούσης καθ’ όλη  τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες. Δεν είναι απαραίτητο 
να συμπίπτουν χρονικά οι διανομές σε όλα τα σημεία διανομής κάθε μήνα.
Επίσης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δύναται να πραγματοποιήσει  κατ’ οίκον διανομή των ειδών κατά 
προσέγγιση σε 875 ωφελούμενους που δεν είναι σε θέση να προσέλθουν στα σημεία διανομής ή / και δεν 
δύναται να εξουσιοδοτήσουν άλλον για την παραλαβή των προϊόντων, κατόπιν αιτήσεως τους και έλεγχο από 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί κατά την ημερομηνία παράδοσης των 
ειδών και πάντα με συνοδεία μέλους της Κοινωνικής Σύμπραξης για την διαδικασία πιστοποίησης – 
ταυτοποίησης των ωφελούμενων. 
Η πιστοποίηση – ταυτοποίηση των ωφελούμενων της Κοινωνικής Σύμπραξης θα γίνεται από τον κάθε εταίρο 
για τους ωφελούμενους του και όχι από τον Ανάδοχο
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη σε συσκευασίες -τελάρα. Οι συσκευασίες 
αυτές θα είναι μίας χρήσης. 
Οι συσκευασίες-τελάρα δύναται να παραδίδονται στοιβαγμένες σε ευρωπαλέτες .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη σε πακέτα τα οποία θα διανέμονται σε 
ομαδοποιημένη μορφή εντός ανοιχτού τελάρου ή κυτίου, ώστε ο ωφελούμενος να πιστοποιεί τα παραδιδόμενα 
σε αυτόν είδη. 
Η κάθε ξεχωριστή συσκευασία του κάθε πακέτου, θα πρέπει να είναι είτε ανοιχτή, είτε απολύτως καλυμμένη με 
κατάλληλου για τρόφιμα stretch film και θα περιέχει υποχρεωτικά τυπωμένα εξωτερικά, 
α) την επισήμανση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» και β) θα 
αναφέρει όλα τα προϊόντα και τις ποσότητες που περιέχει.
 Επιπλέον το κάθε προϊόν ξεχωριστά θα αναφέρει στην ατομική του συσκευασία εξωτερικά, την επισήμανση 
«ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ». 
Η σήμανση μπορεί να είναι είτε με αυτοκόλλητο είτε με τύπωμα πάνω στην συσκευασία.

Δέματα και Κανόνας διανομής ειδών
Ο κανόνας διάθεσης των ειδών που θα ισχύει στις διανομές του προγράμματος είναι ο ακόλουθος, και μπορεί 
να τροποποιηθεί, ώστε να εξυπηρετείται κάθε φορά το σύνολο των ωφελούμενων οικογενειών, ο αριθμός των 
οποίων είναι μεταβαλλόμενος κάθε μήνα. 
Σύμφωνα με τον κανόνα διανομής, τα δέματα τροφίμων και ΒΥΣ που θα λαμβάνει κάθε ωφελούμενη 
οικογένεια στις  διανομές θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω είδη σε κατάλληλες συσκευασίες όπως 
περιγράφεται παραπάνω :

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   17.500
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

α/α Προϊόν Ποσότητα συσκευασιών Αριθμός ειδών ανά πακέτο 
παντοπωλείου

1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 λίτρο 1

2. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 450γρ. 1

3. ΤΟΝΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΣΕ 
ΝΕΡΟ 150-160γρ. 1

4.
ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΟΥ Η ΜΕΛΙ 

ΠΕΥΚΟΥ Η ΜΙΓΜΑ 
ΑΥΤΩΝ

450γρ. 1

α/α Προϊόν Ποσότητα συσκευασιών Αριθμός ειδών ανά πακέτο 
τροφίμων σε ψύξη 

5. ΦΕΤΑ Π.Ο.Π. 400 γρ. ± 10% γρ 1
6. ΓΡΑΒΙΕΡΑ 300 γρ. ± 10% γρ 1
7. ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 400 γρ. ± 10% γρ 1
8. ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ 1.000 ± 10% γρ. 1
9. ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 1.000 ± 10% γρ. 1

10. ΜΠΑΝΑΝΕΣ 2,0 ± 10% κιλό 1
11. ΜΗΛΑ 2,0 ± 10% κιλό 1
α/α Προϊόν Ποσότητα συσκευασιών Αριθμός ειδών ανά πακέτο ΒΥΣ
12. ΣΚΟΝΗ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 16-24 μεζούρες/2kg± 20% 1

13. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 400 ml. 1
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(ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)
14. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400 ml 1

15. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΙΑΤΩΝ 1000 ml 1

16. ΧΛΩΡΙΝΗ 750 ml 1
17. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 400 ml. 1

18. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1000 ml 1

19. Πάνες Νο 4  ή  7-18 kg 30 έως 50 τεμάχια 1
20. Πάνες Νο 5  ή  11-25 kg 30 έως 50 τεμάχια 1
21. Αντισηπτικό τζελ χεριών 500ml 1

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

Άρθρο 4ο

Η προμήθεια των ειδών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδείξει ο 
υπεύθυνος παραλαβής της σύμπραξης και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα του 
εντολέα της Σύμπραξης. 
Σημειώνεται ότι οι παραγγελίες που θα γίνουν θα αφορούν τα είδη των πινάκων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και οι ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα μέσα όμως στα όρια 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στο χώρο και 
κατά τις ώρες που θα τους υποδείξει ο  υπεύθυνος παραλαβής της Σύμπραξης με μεταφορικό μέσο του 
προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας η οποία θα δίνεται μέσω e-mail. το οποίο θα εκτυπώνεται και θα κρατείται 
για αποδεικτικό παραγγελίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά 
από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο. 
Η παράδοση θα γίνεται στα παρακάτω σημεία των εταίρων:
ΕΤΑΙΡΟΙ:
1)ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Δ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 ή 16 Ή ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ (2313318940).
Επίσης από την Δ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 ή 16   θα γίνεται και η διανομή των εξής εταίρων:
α)ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Δ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 ή 16   -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ 
(2310531532)
β)Μ.Κ.Ο. ARSIS - Δ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 ή 16  – ΚΛΕΙΩ ΣΑΒΑΚΗ (2310526150)
γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΤΡΙΑΙΝΑ' – Δ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 ή 16 - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΤΣΟΥΛΙΑΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ(6942224060) 

2)ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ – 21ο χιλ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ – ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  
(2392022431-2392027168)

3)ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ- ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 16 ΘΕΡΜΗ –ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ(2310466691)
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4)ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ -''ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ''- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 18 ΚΑΙ ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ –ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
(2313314502)

5)ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΕΥΖΩΝΩΝ 1 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 ΠΥΛΑΙΑ- 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ  (2310949620)

6)Ι.Μ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΦΗ 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –
ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΡΗΣ(6932595210)

7)Ι.Μ.Ν. ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ- ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 20 Ν. ΚΡΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΠΑΤΗΡ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (2310481810,2310481811,6972006290)

Άρθρο 5ο

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία στο σύνολό της εντός του οριζόμενου χρόνου 
παράδοσης (ορίζεται από την Υπηρεσία σε συνεννόηση με το ανάδοχο). Εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν 
τους όρους υγιεινής, τις  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  προκήρυξη υποχρεούται να τα 
αντικαταστήσει με υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωμή, ειδάλλως η υπηρεσία μπορεί 
μονομερώς να λύσει τη σύμβαση, να κηρυχτεί ο Ανάδοχος έκπτωτος και να συμβληθεί με άλλον 
επιβαρύνοντας τον έκπτωτο προμηθευτή με τη ζημία που θα προκύψει, παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την 
εγγυητική επιστολή του.

Άρθρο 6ο

Η προσκόμιση των προϊόντων θα γίνεται με δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Τα τιμολόγια θα 
είναι απολύτως συσχετισμένα με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Επίσης τα αναγραφόμενα στα τιμολόγια και 
τα δελτία αποστολής θα ταυτίζονται με τα είδη τα οποία κατακυρώθηκαν στον εν λόγω ανάδοχο όπως 
αυτολεξεί αναγράφονται στο συμφωνητικό. Η μη τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της 
σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου.

Άρθρο 7ο

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μαζί με τα τιμολόγια που αφορούν το νωπό κρέας βόειο, το νωπό κρέας 
χοιρινό και ελαιόλαδο  να προσκομίζει δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν τις τιμές στα σουπερ μάρκετ σύμφωνα με το είδος της συσκευασίας που 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3438/2006 
της αντίστοιχης ημερομηνίας
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μαζί με τα τιμολόγια που αφορούν τα νωπά φρούτα, να προσκομίζει δελτίο 
πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν τις τιμές 
που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα των προϊόντων σύμφωνα με το 
είδος της συσκευασίας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προϊόντος και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν.3438/2006 της αντίστοιχης ημερομηνίας.
Για το νωπό κρέας βόειο, το νωπό κρέας χοιρινό ,ελαιόλαδο και  νωπά φρούτα  η προσφερόμενη έκπτωση 
(ποσοστό έκπτωσης) θα είναι σταθερή και αμετάβλητη στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και 
δεν θα υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Για τα είδη παντοπωλείου, τα  τυροκομικά  και  τα είδη ΒΥΣ, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου θα είναι 
σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα υπόκειται για κανένα λόγο 
σε αναθεώρηση.
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Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των τροφίμων και 
ΒΥΣ και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα αυτών.
Επειδή η παράδοση των προϊόντων είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του Ανάδοχου είτε αμέσως μετά 
την παράδοση της κάθε φορά ποσότητας, είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η Υπηρεσία 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα τριάντα (30)  ημερών [Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09-
05-2013 τ. Α΄] από την παραλαβή των τροφίμων και εφόσον ο Ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει 
τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 8ο

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές 
προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων, των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, θα 
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα 
σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση.

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα προϊόντα ΒΥΣ θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων

3. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα της, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω εγγυήσεις του προμηθευτή. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από 
αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, 
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω εγγυήσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον Ανάδοχο των 
ακατάλληλων τροφίμων και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή.

4. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων 
τα κατανάλωσαν, ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 
που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 
δικαιώματα σε βάρος του Ανάδοχου. Επιπλέον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

5. Αν ο Ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται έκπτωτος, με 
όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται μακροσκοπικά η καταλληλόλητα αυτών σε 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Άρθρο 9ο

Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας στο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται από την Υπηρεσία σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο να προμηθεύσει το Δήμο 
Θεσσαλονίκης με την παραγγελθείσα ποσότητα. 

Άρθρο 10ο

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

Άρθρο 11ο

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

Άρθρο 12ο

Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη 
της παραλαβής. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την συμμετοχή του στη διαδικασία, θεωρείται ότι έλαβε γνώση 
και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης μελέτης.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα είδη τροφίμων θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα είναι Α ποιότητας, 
νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 
Αποφάσεις του Α.Χ.Σ. ,τις Κοινοτικές,  τις Αγορανομικές, τις Κτηνιατρικές και τις Υγειονομικές διατάξεις. Σε 
όλες τις συσκευασίες τροφίμων θα πρέπει να αναγράφονται: α)οι ενδείξεις στα ελληνικά όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κ.Τ.Π. περί επισήμανσης και β) η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα είναι 
τουλάχιστον αυτή που προβλέπεται παρακάτω από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα είδη παραδίδονται 
έτοιμα προς χρήση χωρίς απόβαρο.
Τα  είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, και 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. 
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η μη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη 
της παραλαβής. 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές 
Ενότητες, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους 
απαραίτητους ελέγχους στις δύο εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των 
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων. 
Επιπλέον, ελέγχουν και τις συνθήκες συντήρησης των υπό προμήθεια τροφίμων. 
Επίσης, η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας του προϊόντος. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που παραδίδεται στην Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, 
μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων περί κήρυξης του 
προμηθευτή εκπτώτου.

 ΦΕΤΑ ΠΟΠ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους τυρί «ΦΕΤΑ 
ΠΟΠ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό 
τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου από γάλα πρόβειο ή μίγμα 
αυτού με γίδινο. 
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντομίας, το τυρί «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» θα αναφέρεται ως «προϊόν». 
Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
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2.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των 
περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσης προδιαγραφής, και να φέρει σήμανση αναγνώρισης 
ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 
2.1.2. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 
852/2004 και Καν. 853/2004). 
2.1.3. Το προϊόν και η παρασκευή του θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το Άρθρο 83 του ΚΤΠ, στο 
οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές για τα τυροκομικά προϊόντα. 
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν είναι ένα μαλακό λευκό τυρί, χωρίς επιδερμίδα που μπορεί να κόβεται σε φέτες, έχει συμπαγή 
μάζα με λίγα ή χωρίς ανοίγματα και μπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα. 
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη, ελαφρά όξινη γεύση και πλούσιο άρωμα, χαρακτηριστικά του 
είδους. 
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσμή, πικρό, ταγγό, ξινισμένο κ.λπ.). 
2.2.4. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος και 
ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων. 
2.2.5. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή δράση. 
2.2.6. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σκώληκες, νύμφες ή 
έντομα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Η μέγιστη υγρασία και η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τα όρια που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου. 

2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.4.1. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
2.4.2. Το γάλα από το οποίο παράγεται το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), 
καθώς και επιμολυντών (Καν. 1881/2006). 
2.4.3. Στο προϊόν δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών και συντηρητικών στο προϊόν.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικό περιέκτη τύπου «τάπερ» με άλμη ή σε πλαστική αεροστεγή 
συσκευασία (προσυσκευασία). Μέσα στην προσυσκευασία θα περιέχονται από ένα έως τρία ισομεγέθη 
τεμάχια. Το καθαρό βάρος του προϊόντος που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 400 ± 10% γραμμάρια.
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους υγιεινής 
σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές) και να μην 
παρουσιάζει διαρροές. 
3.4. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ και ΥΑ 
282303/2004 ΦΕΚ 43/16.1.2004). 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

  Η καταχωρισμένη ένδειξη: «ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» - Προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί. 
 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή επιχείρησης τροφίμου. 
 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 
 Στοιχεία ελέγχου (Τα γράμματα ΦΕ - Ο αύξοντος αριθμός του μέσου συσκευασίας - Η ημερομηνία 

παραγωγής). 
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 
  Σήμανση Πιστοποίησης του οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ο αριθμός Πιστοποιητικού ΠΟΓ/....-..... 

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

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

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

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

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα 
αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 
Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί.
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6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού 
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής 
θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος 
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον 
ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – 
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3., 
2.4.1. και 2.4.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 2.1.4., 
παράγραφος 13 και 14 του Ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5.
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία (μονάδα παράγωγης τυροκομικών προϊόντων)   που θα αναγράφονται τα κιλά και 
τα τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.

ΓΡΑΒΙΕΡΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Γραβιέρα» 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
Η γραβιέρα ανήκει στα σκληρά τυριά [Άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων Και Ποτών (ΚΤΠ)]. 
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
2.1.1. 
 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.
2.1.2. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 
852/2004 και Καν. 853/2004). 
2.1.3. H γραβιέρα και η παρασκευή της θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το Άρθρο 83 του ΚΤΠ, στο 
οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές για τα τυροκομικά προϊόντα.. 
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2.1.4. H γραβιέρα μπορεί να διατίθεται στην κατανάλωση με ή χωρίς επικάλυψη της επιδερμίδας του, όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 83 του ΚΤΠ (τμήμα Γ).
2.1.5. H γραβιέρα θα διατίθεται σε ακέραιο τεμάχιο και όχι τριμμένη. 
2.1.6. Η γραβιέρα πρέπει να φέρει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την 
ημερομηνία παράδοσης.

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Η γραβιέρα είναι ένα σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα στην οποία υπάρχουν συνήθως 
διάσπαρτες οπές. Πρέπει να έχει υποκίτρινο χρώμα και σκληρή επιδερμίδα..
2.2.2. Η γραβιέρα πρέπει να έχει ευχάριστη, υπόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα, χαρακτηριστικά του είδους. 
2.2.3. Η γραβιέρα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσμή, πικρό, ταγγό, ξινισμένο κ.λπ.). 
2.2.4. Η γραβιέρα δεν πρέπει να παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος και 
ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων. 
2.2.5. Η γραβιέρα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή δράση. 
2.2.6. Η γραβιέρα δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σκώληκες, νύμφες ή 
έντομα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ.

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Η μέγιστη υγρασία και η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τα όρια που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου. 

2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.4.1. H γραβιέρα πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
2.4.2. Το γάλα από το οποίο παράγεται το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), 
καθώς και επιμολυντών (Καν. 1881/2006). 
2.4.3. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών και συντηρητικών ουσιών στη γραβιέρα, εκτός της επικάλυψης του, 
που μπορεί να είναι χρωματισμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΚΤΠ.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1.  Η γραβιέρα συσκευάζεται σε διαφανή πλαστική σακούλα που συρρικνώνεται με κενό αέρος 
(προσυσκευασία). Το καθαρό βάρος της γραβιέρας που περιέχεται στην προσυσκευασία θα είναι 300± 10% 
γραμμάρια.
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους υγιεινής 
σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 
3.4. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ) . 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
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Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

  Η καταχωρισμένη ένδειξη: «ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» 
 Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί..
 Η προέλευση του κύριου συστατικού (γάλα). 
 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή επιχείρησης τροφίμου. 
 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 
 Η ημερομηνία παραγωγής. 
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 
 Οδηγίες συντήρησης. 
 Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία). 
 Μέγιστη υγρασία. 
 Διατροφική δήλωση. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας. 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ». 
 Ο αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα 
αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 
Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού 
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής 
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θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος 
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον 
ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – 
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3., 
2.4.1. και 2.4.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 2.1.4., 
παράγραφος 13 και 14 του Ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5.
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία (μονάδα παράγωγης τυροκομικών προϊόντων)    που θα αναγράφονται τα κιλά 
και τα τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.

ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Hμίσκληρα τυριά χαρακτηρίζονται τα τυριά, των oπoίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 46%. Να έχει 
παρασκευασθεί από νωπό ή παστεριωμένο γάλα, απουσία αντιβιοτικών και γενετικά τροποποιημένων υλικών, 
μετά από οξυγαλακτική ζύμωση και να προέρχεται από ωρίμανση του πήγματος, μετά την απαλλαγή του από 
το τυρόγαλο, με την επενέργεια πυτιάς ή άλλων ενζύμων, η ωρίμανση δε να έχει συμπληρώσει τους τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες και να έχει γίνει σε χώρους και συνθήκες τέτοιες που να χαρακτηρίζουν το είδος. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1 Το τυρί θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης 
ωοειδούς σχήματος σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.
2.1.2  Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Κανονισμός 852/2004 και 
Κανονισμός 853/2004) 
2.1. Το προϊόν και η παρασκευή του θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το Άρθρο 83 του ΚΤΠ, στο 
οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές για τα τυροκομικά προϊόντα. 
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν να είναι ημίσκληρο με συμπαγή μάζα  Η επιδερμίδα του να είναι ημίσκληρη, συνεκτική 
συνήθως καλυμμένη είτε με παραφίνη είτε με άλλες επιτρεπόμενες για τρόφιμα ύλες . Να έχει ελάχιστες έως 
καθόλου οπές .
2.2.2. Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη με πλούσιο άρωμα 
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσμή, πικρό, ταγγό, ξινισμένο κ.λπ.). 
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2.2.4. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και σχήματος και 
ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια των οργανοληπτικών χαρακτήρων. 
2.2.5. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 
φυσικοχημικά αίτια ή μικροβιακή δράση. 
2.2.6. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σκώληκες, νύμφες ή 
έντομα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΠ. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Η μέγιστη υγρασία και η ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τα όρια που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το είδος του τροφίμου. 

2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.4.1. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
2.4.2. Το γάλα από το οποίο παράγεται το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 
Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010), 
καθώς και επιμολυντών (Καν. 1881/2006). 
2.4.3. Στο προϊόν δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών και συντηρητικών στο προϊόν.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία (προσυσκευασία) . Μέσα στην 
προσυσκευασία θα περιέχεται ένα κομμάτι τυριού. Το καθαρό βάρος του κάθε τεμαχίου προϊόντος στην 
προσυσκευασία θα είναι 400 ± 10% γραμμάρια. 
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους υγιεινής 
σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, παραμορφώσεις και οπές) και να μην 
παρουσιάζει διαρροές. 
3.4. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ και ΥΑ 
282303/2004 ΦΕΚ 43/16.1.2004). 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Η καταχωρισμένη ένδειξη: «ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ» 
 Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε το τυρί. 
 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού – συσκευαστή επιχείρησης τροφίμου. 
 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 
 Η ημερομηνία παραγωγής. 
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 
 Οδηγίες συντήρησης. 
 Ελάχιστο λίπος (υπολογισμένο σε ξερή ουσία). 
 Μέγιστη υγρασία. 
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 Διατροφική δήλωση. 
 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). 

 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε σημείο 
που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου: «ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ». 
 Αριθμός συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος. 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με όργανα θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, είτε σε χειρόγραφα 
αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 
Η διανομή πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγιεινής. Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν επικαιροποιημένη σχετική άδεια που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους 
Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής Παραλαβής εφόσον ζητηθεί.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού 
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής 
θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος 
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον 
ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – 
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η 
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συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3., 
2.4.1. και 2.4.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 2.1.4., 
παράγραφος 13 και 14 του Ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5.
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία (μονάδα παράγωγης τυροκομικών προϊόντων)   που θα αναγράφονται τα κιλά και 
τα τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.
Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται 
απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό(ΕΕ) αριθ.29/2012 
και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο θα αναφέρεται ως 
«προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.
 
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να συμμορφώνονται με
τα προβλεπόμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και
γενικότερα στην λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (ΚΤΠ).
2.1.2. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.3. Το προϊόν θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την
ημερομηνία παραλαβής του.

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 70.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου 
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι αμιγές, καθαρό, απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 
2.2.4. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άμεμπτοι και χαρακτηριστικοί του
είδους και να μην παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς
επεξεργασίας αυτών καθώς και τάγγισης.

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

2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί
επιμολυντών (Καν. 1881/2006 και Καν. 2568/91-Παράρτημα ΧΙ) και καταλοίπων φυτοφαρμάκων
(Καν.396/2005).
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3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το προϊόν  πρέπει να είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμους κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες 
(προσυσκευασία) καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου.
3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους 
υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις και να είναι
εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011 και Καν. 1337/2013) και εθνικής 
νομοθεσίας. 

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

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

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

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο).
 Ο αριθμός των προσυσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε όγκο. 
 Ο αριθμός της σύμβασης 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

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

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.3, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης –
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. 
Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η 
αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης –
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων
2.2.4, 2.3. και 2.4. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.

ΝΩΠΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «νωπό βόειο 
κρέας» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
«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. 
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το νωπό βόειο κρέας θα αναφέρεται ως «προϊόν». 
Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/2004. 
2.1.2. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για να 
εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 
2.1.3. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 
852/2004 & Καν. 853/2004). 
2.1.4. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένη σφαγιοτεχνική εκμετάλλευση. 
2.1.5. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από την αρμόδια Υπηρεσία. 
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2.1.6. Το προϊόν θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Α» σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. 
1308/2013,) 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. 
2.1.7. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και 
είναι ηλικίας από 12 έως 24 μηνών. 
2.1.8. Το προϊόν θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το 
ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 
2.1.9. Το προϊόν θα πρέπει να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: 
«σπάλα» , «ελιά» ,«κιλότο», «στρογγυλό» ή «τρανς»..
2.1.10. Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της συντήρησής τους. 
2.1.11. Το προϊόν θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης του. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει χρώμα κόκκινο και οσμή χαρακτηριστική του είδους. 
2.2.2. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως 
ενδεικτικά: δυσάρεστη οσμή, αλλοιώσεις σήψης, μούχλα. 
2.2.3. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σκώληκες, νύμφες ή 
έντομα. 
2.2.4. Στο προϊόν δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 
 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 
 Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

2.3. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 
κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (Καν. 
1881/2006). 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) θα πρέπει να συσκευάζεται σε 
κενό αέρος (προσυσκευασία). Το καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου προϊόντος άνευ οστών θα πρέπει να είναι 1000 
± 10% γραμμάρια. 
3.2. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό αέρος 
(vacuum) με  υλικό προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους 
υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011 και Καν. 1760/2000) και εθνικής 
νομοθεσίας. 
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4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Το είδος «Βόειο» με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 2.1.9. 
  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 

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμου. 
 Η σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης. 
 Η καταγωγή – προέλευση (χώρα καταγωγής όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν 

γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα, αλλιώς η χώρα γέννησης, η χώρα εκτροφής και η χώρα 
σφαγής). 

 Ο τόπος τεμαχισμού και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 
 Η ημερομηνία ανάλωσης ‘‘Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
 Οδηγίες συντήρησης. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

 5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Το προϊόν πρέπει 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 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής 
Παραλαβής εφόσον ζητηθεί.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις των 
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παραγράφων 2.1.9 και 2.1.11, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις 
απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης 
προέλευσης του νωπού κρέατος από τον ΕΦΕΤ όπου θα φαίνεται ο κωδικός έγκρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων 
μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα 
καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει την απόφαση έγκρισης της 
εγκατάστασης προέλευσης του νωπού κρέατος από τον ΕΦΕΤ όπου θα φαίνεται ο κωδικός έγκρισης  
Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία (μονάδα εγκατάστασης προέλευσης του νωπού κρέατος)   που θα αναγράφονται 
τα κιλά και τα τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.

ΝΩΠΟ  ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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 προς τους Απόρους. 
«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. 
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το νωπό χοιρινό κρέας θα αναφέρεται ως «προϊόν». 
Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση 
αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/2004. 
2.1.2. Σε περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις που 
ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για να 
εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 
2.1.3. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 
852/2004 & Καν. 853/2004). 
2.1.4. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένη σφαγιοτεχνική εκμετάλλευση. 
2.1.5. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από τεμαχιστήριο που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης Α 
από την αρμόδια Υπηρεσία. 
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2.1.6. Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά 
που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας, είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για 
αναπαραγωγή. 
2.1.7. Τα σφάγια από τα οποία προέρχεται το προϊόν θα πρέπει να είναι ογκώδη στην εμφάνιση και να έχουν 
ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες, κυρίως στους μηρούς και ωμοπλάτες. 
2.1.8. 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. 
2.1.9. Το προϊόν θα πρέπει να είναι κατηγορίας Ε ή U ή R, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης 
(Καν. 1308/2013) με βάση την περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας. 
2.1.10. Το προϊόν θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 7°C το 
ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 
2.1.11. Το προϊόν θα πρέπει να είναι αποστεωμένο και να προέρχεται από τα εξής τμήματα του σφαγίου: 
«σπάλα» ή «μπούτι». 
2.1.12. Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση της συντήρησής τους. 
2.1.13. Το προϊόν θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης του. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει χρώμα ρόδινο και οσμή χαρακτηριστική του είδους. 
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές. 
2.2.3. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών και δεν 
πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή τάγγισης. 
2.2.4. Το προϊόν πρέπει να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα. 
2.2.5. Στο προϊόν δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 
 Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας. 
 Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

2.3. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τον Καν. 2073/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων 
κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιμολυντών (Καν. 
1881/2006). 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) θα πρέπει να συσκευάζεται σε 
κενό αέρος (προσυσκευασία). Τo καθαρό βάρος κάθε τεμαχίου θα πρέπει να είναι 1000 ± 10% γραμμάρια. 
3.2. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) να συσκευάζεται σε κενό αέρος 
(vacuum) με  υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους 
υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα). 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 
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4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011 και Καν. 1337/2013) και εθνικής 
νομοθεσίας. 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

 Το είδος ‘‘Χοιρινό’’ με προσθήκη ανάλογα του τμήματος του σφαγίου της παραγρ. 2.1.11. 
 Η κλίμακα ταξινόμησης του ζώου ( 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 

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμου. 
 Η σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης. 
 Η καταγωγή – προέλευση (χώρα καταγωγής όταν το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, 

εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα, αλλιώς η χώρα εκτροφής και η χώρα σφαγής). 
 Ο τίτλος και ο αριθμός εγκρίσεως λειτουργίας του εργαστηρίου τεμαχισμού. 
 Η ημερομηνία ανάλωσης ‘‘Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 
 Οδηγίες συντήρησης. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Ο αριθμός της σύμβασης 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Το προϊόν πρέπει 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 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Η άδεια αυτή θα είναι στη διάθεση της Επιτροπής 
Παραλαβής εφόσον ζητηθεί.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
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2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 2.1.11. και 2.1.13, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και 
τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την απόφαση έγκρισης της εγκατάστασης 
προέλευσης του νωπού κρέατος από τον ΕΦΕΤ όπου θα φαίνεται ο κωδικός έγκρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Επιτροπή Παραλαβής θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων 
μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα 
καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα 
που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, 
ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει την απόφαση έγκρισης της 
εγκατάστασης προέλευσης του νωπού κρέατος από τον ΕΦΕΤ όπου θα φαίνεται ο κωδικός έγκρισης.  
Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία (μονάδα εγκατάστασης προέλευσης του νωπού κρέατος)  που θα αναγράφονται 
τα κιλά και τα τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.

ΜΠΑΝΑΝΕΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «μπανάνες» 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Αφορά τις μπανάνες,δηλ. τον καρπό της μπανανιάς, που προορίζονται να διατεθούν νωπά στους 
ωφελούμενους.
Οι μπανάνες χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 119 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες
τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1 Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των μπανανών 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] και του Καν. (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων 
εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις 
απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας.
2.1.2. Οι μπανάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
επιμολυντών (π.χ. βαρέα μέταλλα [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1881/2006]. 
2.1.3. Οι μπανάνες θα πρέπει να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.4.Οι μπανάνες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, 
Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.
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2.1.5. Να είναι τουλάχιστον Κατηγορία I. Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας 
ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.

 Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι ανωτέρω δεν προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος, την ποιότητά 
του, τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία:

— ελαφρά ελαττώματα σχήματος,
— ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν 

υπερβαίνουν συνολικά έκταση 2 cm2 της επιφάνειας του καρπού.
 Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες.
 Το ελάχιστο μήκος κι ο ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως, σε 14 cm και 27 mm.
 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται κατάλληλες και οι μπανάνες που παράγονται στη Μαδέρα, στις Αζόρες, 

στο Algarve, στην Κρήτη, στη Λακωνία και στην Κύπρο, μήκους μικρότερου των 14 cm που 
ταξινομούνται στην κατηγορία ΙΙ και έχουν όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Κατηγορίας I.

 Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) 
τουλάχιστον τεσσάρων καρπών. Οι μπανάνες μπορούν επίσης να ταξινομούνται ως μεμονωμένοι 
καρποί.
 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1.Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση [Ειδικές Προδιαγραφές 
Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, και του άρθρου 119 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (Κ.Τ.Π)] και του Καν. (ΕΕ) αριθ.1333/2011 σχετικά με τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις 
μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις 
κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας, οι μπανάνες,πρέπει να είναι:
2.2.2.Οι μπανάνες, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδικών διατάξεων και των 
επιτρεπομένων ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής:

 να είναι σε χλωρά κατάσταση,
 να είναι ολόκληρες, 
 να είναι σφριγηλές,
 να είναι υγιείς· αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που 

ενδεχομένως τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση, 
 να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,
 να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα,
 να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα,
 να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μύκητες  και μη αφυδατωμένο,
 να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος,
 να έχουν ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών,
 να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες,
 να μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών,
 να διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας,
 να είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση.
 Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν:
 επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος, υγιές, μη προσβεβλημένο από μύκητες, 
 καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του 

μίσχου.
 Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν:
 την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση, και
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 την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί 
κατάλληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση. 

2.4. Xαρακτηριστικά Ασφάλειας Προϊόντος
2.4.1. Οι μπανάνες  πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί επιμολυντών  
(Καν.1881/2006) και περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν.396/2005).
2.4.2. Οι μπανάνες  πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.
2.4.3. Οι μπανάνες  δεν πρέπει να είναι προσβεβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να
παρουσιάζουν αλλοίωση της σύστασής τους.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Οι μπανάνες θα είναι συσκευασμένες σε διχτάκια χωρητικότητας 2kg (προσυσκευασία που θα 
τοποθετηθεί κατόπιν στη δευτερογενή Συσκευασία για όλη την κατηγορία, ανάλογα με τους ανωτέρω πίνακες 
και τις διανομές.Κάθε προσυσκευασία ανά κιλό θα περιέχει 6 – 10 τεμάχια και το συνολικό καθαρό βάρος θα 
είναι 2,0 ± 10% κιλά
3.2.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.
3.3.Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του 
προϊόντος. Η προσυσκευασία πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα).
3.4.Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην 
προέρχονται από ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα.
Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την 
προϋπόθεση ότι η εκτύπωση ή η επίθεσή τους πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα. 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.
3.5 Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και 
αντοχής και καταλλήλων διαστάσεων που θα μπορούν να παλετοποιούνται.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με 
το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, καθώς και με τον Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

4.1 Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται τα παρακάτω: 

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος).
 Ο τόπος παραγωγής ή προέλευση του προϊόντος.
 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμου
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ», καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται

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

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

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

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι συσκευασίες με τις μπανάνες πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό περιβάλλον και απαλλαγμένο από οσμές, 
στους 1 έως 3οC.  Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα. 
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 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. 
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία ή την εταιρεία συσκευασίας των μπανανών που θα αναγράφονται τα κιλά και τα 
τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.

ΜΗΛΑ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια μήλων για τις ανάγκες 
του φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους 
Απόρους.
Τα μήλα και τα πορτοκάλια χαρακτηρίζονται ως νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 119 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).
Στη συνέχεια του παρόντος τα μήλα και τα πορτοκάλια θα αναφέρονται ως «προϊόντα».Επιπλέον, η αναφορά 
σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. (Καν. 543/2011, Καν. 852/2004 και άρθρο
119 του ΚΤΠ).
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2.1.2. Τα προϊόντα πρέπει να έχουν παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε νομίμως λειτουργούσες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3. Τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι,
Μέρος Β) του Καν. 543/2011.
2.1.4. Τα προϊόντα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Ειδικές
Προδιαγραφές Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν. 543/2011.
2.1.5. Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τυχόν τοποθετούνται στα προϊόντα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε όταν 
αφαιρούνται, να μην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε αλλοιώσεις στον φλοιό.

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
Με την επιφύλαξη των επιτρεπομένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (Ειδικές Προδιαγραφές
Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Β του Καν. 543/2011, τα προϊόντα πρέπει να είναι:

  Ακέραια
 Υγιή – αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που τα

καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση.
 Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη.
 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.

  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.

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
Τα μήλα ανεξαρτήτου ποικιλίας πρέπει να έχουν επίπεδο σακχάρων κατ’ ελάχιστον 13 βαθμούς Brix.

2.4. Xαρακτηριστικά Ασφάλειας Προϊόντος
2.4.1. Τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί
επιμολυντών (Καν.1881/2006) και περί καταλοίπων φυτοφαρμάκων (Καν.396/2005).
2.4.2. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς.
2.4.3. Τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι προσβεβλημένα από παράσιτα σε σημαντικό βαθμό ή να
παρουσιάζουν αλλοίωση της σύστασής τους.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3.1. 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 ± 10% κιλά
3.2. Το υλικό των προσυσκευασιών (πλαστική σακούλα και διχτάκι) πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με 
τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Καν. 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να 
πληρούν τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.3. Οι προσυσκευασίες των προϊόντων πρέπει να είναι ακέραιες (χωρίς φθορές, σχισίματα ή ανοίγματα).
3.4. Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα παραδίδονται σε δευτερογενής συσκευασία κατάλληλου βάρους 
και αντοχής , που θα μπορούν να παλετοποιούνται.
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4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση των προϊόντων θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 1169/2011 και Καν.543/2011)
και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ)
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της πλαστικής σακούλας με τα μήλα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα
παρακάτω:

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου και η ποικιλία.
  Η κατηγορία.
  Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης του προϊόντος.
  Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή γραμμάρια.
 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμου.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται

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

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

  Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και κατηγορία).
 Ο αριθμός συσκευασιών - τεμαχίων και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι συσκευασίες με τα προϊόντα  πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό  περιβάλλον. Οι ίδιες 
συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (βλ. Γενικά για την 
διαδικασία συντήρησης και μεταφοράς προϊόντων), και σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 
2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις της παραγράφου 
2.1.4, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας 
και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2 αντίστοιχα. 
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 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. 
Επίσης ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό από την 
παραγωγό  εταιρεία ή την εταιρεία συσκευασίας των μήλων που θα αναγράφονται τα κιλά και τα 
τεμάχια παράδοσης την συγκεκριμένη ημέρα παραλαβής.
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ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Κονσέρβα 
τόνου σε νερό», για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
Με τον όρο κονσέρβα τόνου σε νερό, εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται αποκλειστικά από ένα από τα 
είδη που καθορίζονται στο σημείο Ι του παραρτήματος του Κανονισμού 1536/92 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας, έχει αποστειρωθεί και 
συσκευασθεί μέσα σε στεγανά δοχεία, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Κανονισμό και τις διατάξεις του ΚΤΠ 
και προορίζεται για άμεση κατανάλωση. 
Στη συνέχεια του παρόντος, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τόνου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 
2.1.2. Η κονσέρβα τόνου θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.3. Για την παρασκευή της κονσέρβας τόνου θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ένα από τα είδη που 
καθορίζονται στο σημείο Ι του παραρτήματος του Κανονισμού 1536/92 του Συμβουλίου. 
2.1.4. Για την παρασκευή της κονσέρβας τόνου θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ολόκληρα μέρη τόνου, 
ακέφαλα και χωρίς περιττά μέρη (σπλάχνα, δέρμα, πτερύγια, σπονδυλική στήλη κλπ). 
2.1.5. Επιτρέπεται η ύπαρξη ψιχίων μέχρι του ποσοστού 18% του βάρους του ψαριού. 
2.1.6. Το χρησιμοποιούμενο υγρό κάλυψης είναι νερό, με την προσθήκη ενδεχομένως αρτυμάτων και 
αρωματικών φυτών ή φυσικών αρωματικών υλών όπως ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ονομασίας πώλησης. 
2.1.7. Η κονσέρβα τόνου θα πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον 
από την ημερομηνία παραλαβής του. 
2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Ο μακροσκοπικά εξεταζόμενος τόνος, πρέπει να έχει χρώμα χαρακτηριστικό του είδους. 
2.2.2. Δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που να οφείλεται σε φυσικοχημικά 
αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 
2.2.3. Πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς ξένες ύλες. 
2.2.4. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του τόνου πρέπει να είναι άψογοι και χαρακτηριστικοί του είδους, χωρίς 
να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών. 
2.2.5. Η σάρκα του πρέπει να είναι συνεκτική και τρυφερή. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τόνου θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

2.4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.4.1. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1334/2008, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείμενης εθνικής νομοθεσίας. 
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2.4.2. Η κονσέρβα τόνου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1881/2006 περί 
επιμολυντών. 
2.4.3. Ο τόνος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από παθογόνους μικροοργανισμούς. 
2.4.4. Η συγκέντρωση σε ισταμίνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 
2073/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Ο τόνος θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία (προσυσκευασία) με καθαρό βάρος 
περιεχομένου τουλάχιστον 150-160 γραμμαρίων. Το στραγγισμένο βάρος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
70% του καθαρού βάρους. 
3.2. Τα λευκοσιδηρά δοχεία πρέπει να έχουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 
3.3. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους 
υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.4. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, χτυπήματα ή ανοίγματα). 
3.5. Οι προσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια (δευτερογενής 
συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τον Κανονισμό 1169/2011 και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 1536/92 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών 
εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας. 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 
γλώσσα, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους 
χαρακτήρες:  

 Η ονομασία πώλησης του τροφίμου (είδος και υγρό κάλυψης). 
 Το καθαρό βάρος του τροφίμου εκφραζόμενο σε γραμμάρια.  
 Το στραγγισμένο βάρος του τροφίμου εκφραζόμενο σε γραμμάρια
 Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά κατά την παραγωγική 

διαδικασία.  
 Η Διατροφική Δήλωση.
 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να αναγράφεται ο μήνας και το έτος.  
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης. 
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων  
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να 

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

 
4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια 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.
 Ο αριθμός της σύμβασης. 
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να 
τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην 
καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις. 

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Οι συσκευασίες με τον τόνο θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Οι ίδιες 
συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (παρ. 5), και σε 
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της 
παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1.4, 2.1.6 & 2.1.7, τα μακροσκοπικά - 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού 
ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων 2.3., 2.4.2. έως 2.4.4. Οι 
εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 214, παράγραφος 13 και 14 του 
Ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 4 παράγραφο 6.2.
 Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με 
τον ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης –
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων
2.3.,2.4.2. έως 2.4.4. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διενεργούνται σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 214,
παράγραφος 13 και 14 του Ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 6.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους 
«Μαρμελάδα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
Μαρμελάδα είναι η γλυκιά ουσία που περιέχει τουλάχιστον 40% φρούτα. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της 
μαρμελάδας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. άρθρο 131 και 132 και με την κείμενη ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία.
Στη συνέχεια του παρόντος, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις τηςενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
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2.1.1 Η μαρμελάδα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την 
ημερομηνία παραλαβής της.
2.1.2 Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
2.1.3 Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους, να μην 
περιέχει συντηρητικά και να περιέχει τουλάχιστον 40gr. φρούτο ανά 100 gr.

2.2. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τόνου θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3.1 3.2 Η μαρμελάδα θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε πλαστική συσκευασία κατάλληλη για επαφή με 
τρόφιμα βάρους 450 γραμμαρίων ±10%. Η μαρμελάδα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά.
3.3 Η προσυσκευασία πρέπει να είναι κλειστή, ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην 
παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις και γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και 
συντήρηση του περιεχομένου. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με 
τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Καν.  1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, 
να πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ.
3.4 Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλες Συσκευασίες μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα 
της ομάδας (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής ή/και για παλετοποίηση, 

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

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

  Η ονομασία πώλησης του τροφίμου.
 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή γραμμάρια.
 Το ποσοστό των περιεχομένων φρούτων με τη φράση «Ποσοστό σε φρούτα …….%».
 Ο κατάλογος των συστατικών, εφόσον έχουν προστεθεί και άλλα συστατικά κατά την παραγωγική 

διαδικασία.
 Πληροφορίες για την πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία αλλεργιογόνων στο προϊόν.
  Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να αναγράφεται ο μήνας και το έτος.
 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης.
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

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

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

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

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

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι συσκευασίες του προϊόντος πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, ξηρό, σκιερό, και απαλλαγμένο από οσμές 
περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά.

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων (παρ. 5), και σε 
τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) της 
παραδοθείσας ποσότητας ελέγχει την απαίτηση της παραγράφου 2.1.4, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.1 και 
4.2 αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού 
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.2. Σε αντίθετη περίπτωση η επιτροπή παραλαβής 
θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος 
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον 
ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης –
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων
2.1, 2.2. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.

ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΟΥ  Ή     ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «μέλι 
θυμαριού» ή «μέλι πεύκου» ή μίγμα αυτών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
Μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των 
φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά ευρισκόμενα πάνω 
στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ύλες του 
σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, 
προκειμένου να ωριμάσουν (ΚΤΠ άρθρο 67 & ΟΔΗΓΙΑ 2001/110/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2014/63). 
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Στη συνέχεια του παρόντος, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του μελιού θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
2.1.2. Το μέλι θα πρέπει να έχει παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την 
κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.3. Το μέλι να μην προέρχεται από μελίσσια, κηρήθρες όπου έχουν χρησιμοποιηθεί σκευάσματα μη 
εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για την καταπολέμηση των ασθενειών. 
2.1.4. Κατά την περίοδο μελιτοσυλλογής να μην εφαρμόζεται καμία θεραπεία στα μελίσσια. 
2.1.5. Να μην έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση (ΚΤΠ άρθρο 67). 
2.1.6. Η οξύτητα του δεν πρέπει να έχει τεχνητά τροποποιηθεί (ΚΤΠ άρθρο 67). 
2.1.7. Δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική 
αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων (ΚΤΠ άρθρο 67). 
2.1.8. Να μην έχει νοθευτεί με την προσθήκη σακχάρων ξένων προς το μέλι), αλλά και με κανένα άλλο 
συστατικό τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων. Επίσης να μην έχει γίνει καμία άλλη 
προσθήκη εκτός από μέλι (ΚΤΠ άρθρο 67 & Οδηγία 2001/110/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
2.1.9. Το μέλι θα πρέπει να έχει ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την 
ημερομηνία παραλαβής του. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το χρώμα του μελιού ποικίλλει και πρέπει να είναι από σχεδόν άχρωμο έως καφέ σκούρο και είναι 
ανάλογο της προέλευσης του μελιού (ΚΤΠ άρθρο 67). 
2.2.2. Μπορεί να είναι ρευστό ή παχύρρευστο ή μερικά ή ολικά κρυσταλλωμένο (ΚΤΠ άρθρο 67). 
2.2.3. Να μη παρουσιάζει φυσαλίδες στη μάζα του και αφρό στην επιφάνειά του. 
2.2.4. Απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, σκωλήκων, νυμφών, εντόμων και προνυμφών, 
σύμφωνα με γενικές διατάξεις του ΚΤΠ. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του μελιού να είναι ανάλογα της προέλευσης του και σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον ΚΤΠ, όπως αυτός ισχύει (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 67 και άρθρο 67α). 
2.3.2. Ο γυροσκοπικός-μικροσκοπικός έλεγχος του μελιού να είναι ανάλογος της προέλευσης του, σε 
συμφωνία με την ΚΥΑ 127/2004. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εφόσον από τη συσκευασία ή τα έγγραφα του 
προμηθευτή, προκύπτει ότι το προς προμήθεια μέλι υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. 2

4. Χαρακτηριστικά ασφάλειας προϊόντος 
2.4.1. Απαγορεύεται η ύπαρξη κατάλοιπων φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, ή άλλων επιμολυντών και η 
παρουσία καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιμικροβιακών παραγόντων, πέραν των ορίων που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά τον χρόνο παραλαβής 
του εφοδίου. (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 396/2005 και 37/2010). 
2.4.2. Το μέλι πρέπει να είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το μέλι θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε γυάλινα βάζα ή λευκοσιδηρά δοχεία, σφραγισμένα με 
κατάλληλο καπάκι (προσυσκευασία), καθαρού βάρους περιεχομένου 450gr ± 10%. 
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3.2. Το υλικό της προσυσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας (ΚΤΠ). Επίσης, να πληροί τους όρους 
υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. 
3.3. Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια και να μην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, 
παραμορφώσεις και γενικά ανωμαλίες που να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του 
περιεχομένου. 
3.4. Οι προσυσκευασίες του μελιού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

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

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

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος (μέλι).
 Ο τύπος του μελιού.  
 Το καθαρό περιεχόμενο σε βάρος.  
 Διατροφική δήλωση.
 Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Να αναγράφεται ο μήνας και το έτος.  
 Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.  
 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η διεύθυνση του συσκευαστή ή του 

υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων. 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
 Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή (άρθρο 67 ΚΤΠ και οι εκάστοτε 

τροποποιήσεις).  
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται 

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

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

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

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

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, ξηρό, σκιερό, και απαλλαγμένο από 
οσμές περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

6. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ --  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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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 τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.9, τα μακροσκοπικά - οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 
Κατά την παραλαβή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Πιστοποιητικό ανάλυσης – εργαστηριακού 
ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.  Σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή Παραλαβής 
θα προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος 
των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με τον 
ΕΦΕΤ. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον 
προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
Επιπλέον, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης –
εργαστηριακού ελέγχου της παρτίδας του προς παράδοση τροφίμου, όπου θα πιστοποιείται η
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά των παραγράφων
2.3. και 2.4.. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  αναφέρονται στο 
κεφάλαιο δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς

ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές 
Ενότητες προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων να διενεργήσουν τους 
απαραίτητους ελέγχους στις δύο εγκαταστάσεις του αναδόχου, για τη νόμιμη λειτουργία και την τήρηση των 
γενικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και των λοιπών απαιτήσεων της νομοθεσίας. Επίσης, η Υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό διατηρεί  το δικαίωμα να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου 
προκειμένου αυτές να διενεργήσουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων καταγράφονται σε σχετική έκθεση, που αποδίδεται στην Υπηρεσία 
που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τα προβλεπόμενα, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων 
περί κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Σκόνη για 
πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Η σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 2 του Καν. 648/2004. 
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Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης η σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο θα 
αναφέρεται ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις 
τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 648/2004. 
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων στο πλυντήριο. 
2.1.6. Το προϊόν πρέπει να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC). 
2.1.7. Το προϊόν δεν πρέπει να αφήνει υπολείμματα στα ρούχα μετά από το ξέβγαλμα. 
2.1.8. Οι κόκκοι πρέπει να διαλύονται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30oC) και 
να μη συσσωματώνονται κατά τη ροή του νερού. 
2.1.9. Το προϊόν πρέπει να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού, ώστε κατά την εργασία να μην παρατηρείται 
αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε να θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. 
2.1.10. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι τοξικό για τον άνθρωπο ή επιβλαβές για το περιβάλλον. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν θα είναι σε στερεή κοκκώδη μορφή, θα έχει ομοιόμορφη εμφάνιση και οποιαδήποτε 
συσσωμάτωση εμφανίζεται πρέπει να θραύεται με το χέρι. 
2.2.2. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει οσμή ξένη προς το είδος (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη 
οσμή). 
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι ελαφρά αρωματισμένο.

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
Τα συστατικά που περιέχει το προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή και 
Εθνική νομοθεσία (ανιονικές  επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι, 
άρωμα, ένζυμα κ.α.). 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη χάρτινη ή πλαστική συσκευασία (προσυσκευασία) 
και θα κλείνει ερμητικά. 
3.2. Το προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 16-24 μεζούρες πλύσης  ( 2 kg± 20% ).  
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει 
να έχει σχισίματα, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος. 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 648/2004) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας. 
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4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της συσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ακόλουθες έντυπες 
πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

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

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

αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου. 
 Ο συνολικός αριθμός πλύσεων ή ο συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων. 
 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». 
 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. 

 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του 
προϊόντος. 

 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

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

 Η επωνυμία του αναδόχου. 
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 
 Να φέρει τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 5% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους τα μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3, 4.1 και 4.2. αντίστοιχα. 
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 
εργαστήριο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που 
λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε 
σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «σαμπουάν» 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Καν.1223/2009. 
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

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

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το σαμπουάν πρέπει να έχει υγρή παχύρευστη υφή και να ρέει ελεύθερα. 
2.2.2. Το σαμπουάν πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Το σαμπουάν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα. 
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο σαμπουάν αναφέρονται στον Kαν. 1223/2009. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το σαμπουάν θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι (προσυσκευασία), που κλείνει με 
πλαστικό καπάκι. 
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει 400 ml προϊόντος. 
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει 
να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος. 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 

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

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με 
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

  Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
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  Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml).
  Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.
Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.
  Τις ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση.
  Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την
 αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος.  Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

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

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  Η επωνυμία του αναδόχου.

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

τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
 
5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση των παραγράφων 2.1.5. 
και 2.1.6., τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και 
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 
εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα 
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των 
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την ρομήθεια σαμπουάν για τις ανάγκες 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων.
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «σαμπουάν» 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Τα σαμπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Καν.1223/2009. 
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το αφρόλουτρο πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του αφρόλουτρου στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
2.1.3. Η παραγωγή του αφρόλουτρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το αφρόλουτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν.1223/2009. 
2.1.5. Το αφρόλουτρο πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και όχι ειδικό για παιδιά. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το αφρόλουτρο πρέπει να έχει υγρή παχύρευστη υφή και να ρέει ελεύθερα. 
2.2.2. Το αφρόλουτρο πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Το αφρόλουτρο πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα. 
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο σαμπουάν αναφέρονται στον Kαν. 1223/2009. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Το αφρόλουτρο  θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι (προσυσκευασία), που κλείνει με 
πλαστικό καπάκι. 
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει 400 ml προϊόντος. 
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει 
να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος. 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 

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

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με 
ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  
Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

  Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
  Το ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε όγκο (ml).
  Ο χρόνος διατηρησιμότητας μετά το άνοιγμα.
Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.
  Τις ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση.
  Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την
 αναγνώριση του καλλυντικού προϊόντος.  Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολογικούς και 
μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα σχετικά 
στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
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4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:  Η επωνυμία του αναδόχου.

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

τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.
 
5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση των παραγράφων 2.1.4. 
και 2.1.5., τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και 
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 
εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα 
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των 
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ (ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Σαπούνια» 
για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Στα σαπούνια συμπεριλαμβάνονται το ξηρό σαπούνι, το ξηρό πράσινο σαπούνι και το υγρό σαπούνι 
(κρεμοσάπουνο). 
Το σαπούνι χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Καν.1223/2009. Στη 
συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το σαπούνι πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του σαπουνιού στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
2.1.3. Η παραγωγή του σαπουνιού πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 
2.1.4. Το σαπούνι πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν.1223/2009. 
2.1.5. Το σαπούνι δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Υγρό σαπούνι χεριών  

 Το σαπούνι πρέπει να είναι σε υγρή μορφή.
 Το σαπούνι πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή.
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2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Το σαπούνι πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα.
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο σαπούνι αναφέρονται στον Kαν. 1223/2009. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1.Το υγρό σαπούνι 9κρεμοσάπουνο)θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό 
καπάκι και θα κλείνει ερμητικά (προσυσκευασία). Σε κάθε συσκευασία θα περιέχεται 400ml προϊόντος.  
3.2. Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη 
παραβίασης. Η προσυσκευασία του υγρού σαπουνιού δε θα πρέπει να έχει σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και 
δε θα πρέπει να εμφανίζει διαρροή του προϊόντος. 
3.3. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν.1223/2009) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας. 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.
 Tο ονομαστικό περιεχόμενο εκφρασμένο σε βάρος (gr).
 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» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να 

τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

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

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

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

τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα.

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας τα μακροσκοπικά  χαρακτηριστικά 
της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. 
και 4.2. αντίστοιχα. 
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Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό 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 Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων και τα 
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των 
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «υγρό 
καθαριστικό γενικής χρήσης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 
Καν. 648/2004. 
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης θα αναφέρεται 
ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 648/2004. 
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 
2.1.6. Το προϊόν δεν πρέπει να χρειάζεται ξέβγαλμα. 
2.1.7. Το προϊόν πρέπει να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη. 
2.1.8. Η δοσολογία για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση) να μην υπερβαίνει τα 10ml/lt νερού. 
2.1.9. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι τοξικό για τον άνθρωπο, ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα ή 
επιβλαβές για το περιβάλλον. 
2.1.10. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία 
παράδοσης. 

2.2. Μακροσκοπικά 
2.2.1. Το προϊόν θα είναι σε υγρή μορφή. 
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή και όχι οσμή ξένη προς το είδος (πχ κεροζίνης ή 
ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσμή).
 
2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Τα συστατικά που περιέχει το προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή και 
Εθνική νομοθεσία (ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι, 
άρωμα κ.α.). 
2.3.2. Το προϊόν δεν πρέπει να είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

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

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

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ακόλουθες 
έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 

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

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

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

Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
 Η ημερομηνία παραγωγής. 
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του 

προϊόντος.  Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 
δύναται να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

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

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

τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της παραγράφου 2.1.10, τα μακροσκοπικά – 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η 
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ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται, μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν 
τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους «Υγρό 
απορρυπαντικό πιάτων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 
Καν.648/2004.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το υγρό απορρυπαντικό πιάτων θα αναφέρεται ως 
«προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες 
διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική.
2.1.4. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 648/2004.
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να διαλύεται εύκολα στο νερό, να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού και να ξεπλένεται 
εύκολα.
2.1.6. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι τοξικό για τον άνθρωπο, ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρμα ή 
επιβλαβές για το περιβάλλον.

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να είναι συμπυκνωμένο.
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή και όχι οσμή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή 
άλλη δυσάρεστη οσμή).

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Τα συστατικά που περιέχει το προϊόν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή και 
Εθνική νομοθεσία (ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σαπούνι, 
άρωμα κ.α.)
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ουδέτερο pH (±0,5).

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

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

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ακόλουθες 
έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:
     Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
     Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και
       αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
     Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθμός τηλεφώνου από
       όπου μπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος.
     Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
     Η σύνθεση (χημική ονομασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν).
     Οδηγίες χρήσης.
     Ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και
       οδηγίες προφύλαξης).
     Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
     Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την
       αναγνώριση του προϊόντος.
     Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
      δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε
      σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα 
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να τίθεται 
επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε σημείο που να μην καλύπτει τις 
υπόλοιπες ενδείξεις.

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της 
παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 
4.2. αντίστοιχα. 
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε 
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. 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 
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λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε 
σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

ΧΛΩΡΙΝΗ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους χλωρίνη για 
τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.
Η χλωρίνη ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την απολύμανση επιφανειών (Τύπος 2), όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα V του Καν. 528/2012.
Στη συνέχεια του παρόντος η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 
άλλες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά
2.1.1. Η χλωρίνη θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή της χλωρίνης στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.
2.1.3. Η χλωρίνη πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012.
2.1.4. Η χλωρίνη πρέπει να έχει απολυμαντικές ιδιότητες, γρήγορη δράση και να είναι κατάλληλο για όλες τις  
επιφάνειες.
2.1.5. Η χλωρίνη δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.
2.1.6. Η ημερομηνία παραγωγής της χλωρίνης δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης.

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά
2.2.1. Η χλωρίνη θα είναι σε παχύρευστη μορφή.
2.2.2. Η χλωρίνη πρέπει να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή και όχι οσμή ξένη προς το είδος (πχ κεροζίνης 
ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσμή).

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά
2.3.1. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στη χλωρίνη πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα I του 
Καν. 528/2012.
2.3.2. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στη χλωρίνη αναφέρονται στον Kαν. 528/2012.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3.1. Η χλωρίνη θα είναι συσκευασμένη σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι 
(προσυσκευασία) και θα κλείνει ερμητικά με πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου 
σύμφωνα με τη νομοθεσία.
3.2. Η χλωρίνη θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 750ml.
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει 
να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση.

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Στην επισήμανση της χλωρίνης θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
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στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν.528/2012) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ακόλουθες  
έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και
αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.
 Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.
 Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό κ.λπ).
 Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.
 Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.
 Οι ειδικές προφυλάξεις (σύμβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες προφύλαξης).
 Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του 
προϊόντος.
 Η ημερομηνία λήξης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
δύναται να τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.

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

 Η επωνυμία του αναδόχου.
 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
 Ο αριθμός της σύμβασης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται να 
τίθεται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα, ευανάγνωστα και σε
σημείο που να μην καλύπτει τις υπόλοιπες ενδείξεις.

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝΠΑΡΑΛΑΒΗ
 Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της παραγράφου 2.1.6, τα μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.
Η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε  
εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία, Το είδος των 
εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο 
εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 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.

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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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.
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης οι βρεφικές πάνες θα αναφέρονται ως «προϊόν». 
Επιπλέον, η αναφορά σε διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες 
τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
2.1.3. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από την 
ημερομηνία παράδοσης. 
2.1.4. Το προϊόν δεν πρέπει να ερεθίζει το δέρμα. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να δίνεται σε δύο μεγέθη: α) Νο 4 ή 7-18kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την 
περιοχή και β) Νο 5 ή 11-25kg ή άλλο εύρος kg μέσα σε αυτή την περιοχή. Ο επιμερισμός της συνολικής 
ποσότητας στα ανωτέρω μεγέθη καθορίζεται στη διακήρυξη. 
2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει απαλή υφή, να είναι απορροφητικό και να διαθέτει αυτοκόλλητες ταινίες 
πολλαπλής χρήσης. 
2.2.3. Το προϊόν πρέπει να έχει ελαστικά πλαϊνά για προστασία από διαρροές. 
2.2.4. Στο προϊόν απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, σκωλήκων, νυμφών, εντόμων και 
προνυμφών.
2.2.5. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει σχισίματα και οπές και πρέπει γενικότερα να έχει άρτια εμφάνιση. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα. 
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να έχει είναι υποαλλεργικό.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1. Οι βρεφικές πάνες θα είναι συσκευασμένες σε ανακυκλώσιμους πλαστικούς και αδιαφανείς περιέκτες 
(προσυσκευασία). 
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει από 30 έως 50 τεμάχια (βρεφικές πάνες). 
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καθαρές, καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δε θα πρέπει να έχουν 
σχισίματα και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης. 
3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους 
και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) νομοθεσίας. 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες 
στην ελληνική γλώσσα:  
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 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. 
 Το μέγεθος του προϊόντος.
 Η ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου (τεμάχια).
 Πληροφορίες χρήσης.
 Η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται 

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

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

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

να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της παραγράφου 2.1.4., 
τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια «απολυμαντικού τζέλ 
χεριών» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
Το απολυμαντικό τζελ χεριών ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την υγιεινή του ανθρώπου (Τύπος 1), όπως 
αναφέρεται στο Παράρτημα V του Καν. 528/2012. Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το 
απολυμαντικό τζελ χεριών θα αναφέρεται ως «προϊόν». 
Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 
2.1.1. Το προϊόν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή του προϊόντος στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
2.1.3. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012. 
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2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, γρήγορη δράση και να μην 
απαιτείται νερό για το ξέβγαλμα των χεριών. 
2.1.5. Το προϊόν πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία 
παραλαβής του. 
2.1.6. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα. 

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά 
2.2.1. Το προϊόν πρέπει να έχει παχύρευστη υγρή μορφή. 
2.2.2. Το προϊόν μπορεί να διαθέτει αντλία. 

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά 
2.3.1. Το προϊόν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρμα. 
2.3.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ως βάση την αλκοόλη σε ποσοστό 80%. 
2.3.3. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα I του Καν. 
528/2012. 
2.3.4. Οι ουσίες για τις οποίες υπάρχει περιορισμός χρήσης στο προϊόν αναφέρονται στον Kαν. 528/2012. 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη με πλαστικό καπάκι ή αντλία και θα 
κλείνει ερμητικά (προσυσκευασία). 
3.2. Η προσυσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 500ml +/-10% προϊόντος. 
3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε θα πρέπει 
να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος. 
3.4. Οι προσυσκευασίες των προϊόντων θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 
κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

4. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Στην επισήμανση του προϊόντος θα περιέχονται οι υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται 
στον καταναλωτή βάσει των διατάξεων της ενωσιακής (Καν. 528/2012) και εθνικής (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας. 
4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες 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 ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου. 
 Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.  
 Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).
 Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.  
 Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό συμπύκνωμα κ.λπ). 
 Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.  
 Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.  
 Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης βοήθειας.  
 Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του 

προϊόντος.  
 Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.  
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 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ» καθώς και το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δύναται 
να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

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

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

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

να τίθενται επί της προσυσκευασίας και με αυτοκόλλητη ετικέτα. 

5. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερα από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας την τήρηση της παραγράφου 2.1.6, 
τα μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και 
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα. Η Υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισμό διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων 
προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία.Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η ποσότητα του δείγματος 
θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 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. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
αναφέρονται στο κεφάλαιο δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αναφορά σε κάθε ειδικό επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης και 
να καλύπτει η εγγραφή τους το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορά το συμβατικό αντικείμενο όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσης.
.
Β. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
συμμετοχής, οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς τους επί ποινή 
αποκλεισμού να καλύπτουν τα ακόλουθα:

Α) Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018,2019,2020) και πριν την δημοσίευση της διακήρυξης 
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 120% του προϋπολογισμού της παρούσης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). \
Προς απόδειξη του ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις τρεις τελευταίες 
πλήρεις οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 2020).
Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 
2020),στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
έκδοσης του ισολογισμού για το τελευταίο έτος (2020), θα πρέπει να υποβληθεί πρόχειρος ισολογισμός, 
συνοδευόμενος με τα αντίστοιχα ισοζύγια που θα πιστοποιούν το γενικό κύκλο εργασιών, υπογεγραμμένα από 
το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διευθυντή Οικονομικών ή το Λογιστή, καθώς και θεωρημένα για το γνήσιο της 
υπογραφής τους.
Α3. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (income tax 
filings) και εκκαθαριστικά σημειώματα (income tax returns) των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020).
Α4. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα αντίγραφα 
Ε3 και Ε5 των τριών (3) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020) από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του 
οικονομικού  φορέα.
Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε:
α) πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό κύκλο εργασιών, για τα έτη που λειτουργεί, ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του  
προϋπολογισμού της παρούσης.
β) υποβάλλει τα ανωτέρω υπό στοιχεία (Α1) και (Α2) δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει 
να καλύπτεται αναλογικά από όλα τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν.

Β) Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2018,2019,2020) και πριν την δημοσίευση της διακήρυξης, 
ελάχιστο μέσο «ειδικό» κύκλο εργασιών, ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού της παρούσης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Ως ειδικός κύκλος εργασιών ορίζεται αυτός που αφορά προμήθειες όμοιων ή συναφών προσυσκευασμένων 
και τυποποιημένων τροφίμων  λιανικής κατανάλωσης καθώς και όμοιων ή συναφών προσυσκευασμένων και 
τυποποιημένων ειδών ΒΥΣ λιανικής κατανάλωσης για κάθε τμήμα που ζητείται από την διακήρυξη. Άρα οι 
υποβληθείσες προς απόδειξη ποσότητες του «ειδικού» κύκλου εργασιών, θα πρέπει να προέρχονται από 
τουλάχιστον 16 συσκευασμένα προϊόντα ίδια ή συναφή με αυτά της παρούσας διακήρυξης, και συγκεκριμένα 9 
είδη του Τμήματος Α Τρόφιμα και 7 είδη του Τμήματος Β ΒΥΣ . 
Προς απόδειξη του ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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Β1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο «ειδικός» κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση των 
ετών 2018,2019,2020 και πριν την δημοσίευση της διακήρυξης 
Β2. Οικονομικές καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία πωλήσεων που να τεκμηριώνουν τον ειδικό κύκλο 
εργασιών με σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του οικονομικού 
φορέα, καθώς και του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, και με συνημμένα όποια απαιτούμενα 
κατά την κρίση του οικονομικού φορέα στοιχεία τεκμηρίωσης, απ΄ όπου να προκύπτει με σαφήνεια η απαίτηση 
περί του ειδικού κύκλου εργασιών της εν λόγω παραγράφου(στα υποβαλλόμενα τεκμήρια απόδειξης θα 
πρέπει να αποτυπώνονται επακριβώς το είδος του προϊόντος, το ποσοτικό περιεχόμενο της συσκευασίας 
αυτού καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων ανά  είδος- τεκμήριο).
Β3. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: 
α) θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλο εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2020 ίσο ή μεγαλύτερο 
του 100% του προϋπολογισμού της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
β) υποβάλλει τα ανωτέρω υπό στοιχεία (Β1) και (Β2) δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει 
να καλύπτεται αναλογικά από όλα τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. 

Γ) Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ και για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης έως και τη λήξη της, με ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον του 75% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης της παρούσης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δ) Να διαθέτουν βεβαίωση ή επιστολή από αναγνωρισμένο Τραπεζικό Οργανισμό, περί έγκρισης ορίου 
χρηματοδότησης τουλάχιστον ίσου με το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), προκειμένου να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα του οικονομικού φορέα για 
την αντιμετώπιση ανάγκης τυχόν εκ των προτέρων κάλυψης του κόστους κτήσης των οικείων αγαθών και 
περαιτέρω κάθε κόστους συσκευασίας, αμοιβών, διακινήσεων και αποθηκεύσεων, για τον σκοπό της 
διασφάλισης του εφοδιασμού και βέβαιης ομαλής, πλήρους και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης με ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και ασφαλή προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση αυτή θα πιστοποιεί πως το συγκεκριμένο 
ποσό είναι εντός των ορίων της συνολικής γραμμής πίστωσης και χρηματοδότησης που διαθέτει το Τραπεζικό 
Ίδρυμα προς τον υποψήφιο ανάδοχο.

Ε) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων όσον
αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, προσκομίζει τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων για κάθε τρίτο φορέα, αρκεί και αυτός να λειτουργεί 
πριν την 1-1-2018 και να έχει δημοσιεύσει τρεις ισολογισμούς (2018, 2019, 2020).

Γ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία οι 
οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται κατά το στάδιο υποβολής της τεχνικής 
προσφοράς τους να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1) Σε περίπτωση που ο  οικονομικός φορέας είναι έμπορος πρέπει να κατατεθεί η νόμιμη άδεια λειτουργίας 

της επιχείρησης και για τις δύο εγκαταστάσεις που απαιτούνται  από την Αρμόδια υπηρεσία για την 
αποθήκευση, διατήρηση, διακίνηση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων  που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη 
στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας.

2) Σε περίπτωση που ο  οικονομικός φορέας είναι παρασκευαστής-παραγωγός-μεταποιητής των ειδών 
τροφίμων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη  πρέπει να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 
του και για τις δύο εγκαταστάσεις που απαιτούνται  που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει 
μέρος ο οικονομικός φορέας
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3) Κατάθεση  αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για 
το έργο (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) διαθέτοντας τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά για την μεταφορά και παράδοση των ειδών 
παντοπωλείου, τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά για την μεταφορά και παράδοση των νωπών κρεάτων, 
τυροκομικών και φρούτων καθώς και τουλάχιστον ένα (1) φορτηγό για τη μεταφορά των προϊόντων 
βασικής υλικής συνδρομής., άδειες κυκλοφορίας, και βεβαιώσεις ή εγκρίσεις καταλληλότητας από τη 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, για τα μέσα μεταφοράς που αφορούν στη διακίνηση 
προϊόντων ζωικής προέλευσης και οι άδειες θα ισχύουν καθόλα την διάρκεια της σύμβασης

4) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια ζωικών προϊόντων - νωπό κρέας βόειο, νωπό 
κρέας  χοιρινό, μέλι, κονσέρβα τόνου και τυροκομικά προϊόντα - την εγγραφή τους στο μητρώο εμπόρων 
της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων.

5) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια νωπών φρούτων – μπανάνες, μήλα-  την 
εγγραφή τους στο μητρώο εμπόρων νωπών οπορωκηπευτικών της Δ/νσης Αγροτικης Οικονομίας .

6) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια νωπό κρέας βόειο και νωπό κρέας  χοιρινό, 
και τυροκομικά προϊόντα την άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών (μόνο για εμπόρους που μπορούν 
να εμπορεύονται συσκευασμένα ή τυποποιημένα ζωικά προϊόντα).

7) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια νωπό κρέας βόειο και νωπό  κρέας  χοιρινό  
την άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, τον  Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης   
από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της 
εταιρείας που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας. 

8) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια των τυροκομικών  προϊόντων (τυρί φέτα, τυρί 
γραβιέρα, τυρί ημίσκληρο) την άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής των τυροκομικών  προϊόντων, 
τον  Κωδικό Αριθμό Κτηνιατρικής Έγκρισης   από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και εγγραφή στο 
Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει 
μέρος ο οικονομικός φορέας. 

9) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για την προμήθεια του ελαιόλαδου ότι όλες οι εμπλεκόμενες 
εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας και ότι τα τυποποιητήρια διαθέτουν αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην περίπτωση ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης 
(άδειες λειτουργίας των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και για τα τυποποιητήρια διαθέτουν αλφαριθμητικό 
αριθμό αναγνώρισης ) .

10) Κατάθεση της άδειας λειτουργίας της μονάδας παραγωγής του μελιού, ο Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής 
Έγκρισης   από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ,να διαθέτουν, κατά περίπτωση, μελισσοκομικό βιβλιάριο 
κατόχου μελισσοσμηνών,  καθώς και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας 
παραγωγής μελιού. 

11) Κατάθεση για το κονσερβοποιημένο τόνο  την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, Κωδικό Αριθμό 
Κτηνιατρικής Έγκρισης   από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες καθώς και εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων 
Ζωικών Προϊόντων της εταιρείας που θα  προμηθευτεί τη  τόνο.

B. ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1)  Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς οι κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων –

απορρυπαντικών (αίτηση ή αριθμό Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων) καθώς και την καταχώρηση των 
στοιχείων στο Κέντρο Δηλητηριάσεων όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία  
σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού ΕΚ. 1272/2008 CLP.

2)  Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς το φύλλο δεδομένων ασφάλειας (MSDS) των απορρυπαντικών 
στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP  και το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων, το οποίο είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον 
Καν. 1907/2006 
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3) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς στα κατά περίπτωση  προϊόντων –απορρυπαντικών τη 
ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Καν. 1272/2008. 

4) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για το είδος σαμπουάν, αφρόλουτρο  και υγρό σαπούνι 
(κρεμοσάπουνο) ότι διαθέτει :

 το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. 
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά 
την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να 
προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 

   το προϊόν είναι καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει 
τον αριθμό καταχώρησης του.

 η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον Καν. 1272/2008.
5)  Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς για το είδος αντισηπτικό τζελ χεριών τη σχετική άδεια 

κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ή έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης αυτής 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Επίσης  οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά την τελευταία τριετία (2018,2019,2020) και έως τη δημοσίευση 
της παρούσης Να έχουν εκτελέσει ολοκληρωμένα και επιτυχώς : 

Α) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις προμηθειών, κατά την τελευταία τριετία και 
πριν την δημοσίευση της διακήρυξης, με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε ποσότητα ιδίων ή 
συναφών κατά τμήμα ειδών συσκευασμένων τροφίμων και ΒΥΣ σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα 
προϊόντων, αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο των συνολικών ποσοτήτων των προϊόντων που αναφέρονται στην 
παρούσα. Η παράδοση αποδεικνύεται με :

 την κατάθεση αντιγράφων συμβάσεων
 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να περιλαμβάνεται κατάλογος µε αναλυτικά στοιχεία των κυριοτέρων 

παραδόσεών του, κατά την τελευταία τριετία και πριν την δημοσίευση της διακήρυξης, από την οποία 
θα προκύπτει µε σαφήνεια η κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα  

Σύμβαση (αριθμός & ημερομηνία)
1.ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

α/α Ημερομηνία Είδος Μονάδα Ποσότητα
1 …/…/20.. π.χ. Ελαιόλαδο π.χ. κιλό, λίτρο, τμχ 
2 π.χ Μαρμελάδα
3 π.χ Τόνος κονσέρβα 
4 π.χ Μέλι 
….

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2.ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΨΥΞΗ
α/α Ημερομηνία Είδος Μονάδα Ποσότητα
1 …/…/20.. π.χ. Κρέας βόειου π.χ. κιλό, τμχ
2 π.χ. Κρέας χοιρινό
3 π.χ. Φέτα Π.Ο.Π.
4 π .χ. Γραβιέρα
5. Π.χ. Τυρί ημίσκληρο
6. π.χ. Μπανάνες
7. π.χ. Μήλα
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….
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΨΥΞΗ

3.ΒΥΣ
α/α Ημερομηνία Είδος Μονάδα Ποσότητα
1. …/…/20.. π.χ. Σκόνη για πλύσιμο ρούχων για 

πλυντήριο ρούχων 
π.χ.  τμχ

2. π.χ. Σαμπουάν
3. π.χ. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 
4. π.χ. Αφρόλουτρο
5. π.χ. Καθαριστικό γενικού καθαρισμού
6. π.χ. Πάνες Νο 4  ή  7-18 kg- Πάνες 

Νο 5  ή  11-25 kg
7. π.χ. Υγρό σαπούνι -κρεμοσάπουνο
8. π.χ. Χλωρίνη
9. π.χ. Αντισηπτικό τζελ χεριών
….

ΣΥΝΟΛΟ ΒΥΣ

 Βεβαιώσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα δηλώνεται :
-εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει τα προϊόντα την 
ποσότητα αυτών ανά συσκευασία,  την συνολική ποσότητα παράδοσης ανά προϊόν  και τη χρηματική αξία 
των ειδών καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης. 

 - εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
από την οποία να προκύπτει η ποσότητα των συσκευασιών παράδοσης των ειδών, το ποσοτικό 
περιεχόμενό ανά παραδοτέο είδος,  καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, η οποία συνοδεύεται από παραστατικά  (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο 
συσκευασμένων τροφίμων ή δελτίο αποστολής και τιμολόγιο ).Αποσαφηνίζεται ότι η υποβολή όλων των 
παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων συσκευασμένων τροφίμων δελτίο αποστολής και 
τιμολόγιο) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι 
υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία – αφού  ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά – δύναται να είναι 
καλυμμένα.

Επίσης
i)για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα σε ψύξη, σύμβαση ή συμβάσεις και βεβαίωση ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, με 
αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, από τις οποίες να προκύπτει πως ο υποψήφιος ανάδοχος έχει 
ολοκληρώσει κατά τα έτη (2018, 2019, 2020) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, την 
παράδοση ποσότητας συσκευασιών, τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης από την αναφερόμενη στην παρούσα 
διακήρυξη και ειδικότερα:

 δύο είδη νωπών κρεάτων σε τυποποιημένες συσκευασίες λιανικής κατανάλωσης όπως αναφέρονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές σε παραδόσεις συσκευασιών ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης 
από την αναφερόμενη στην παρούσα διακήρυξη.

 δύο είδη νωπών τυροκομικών σε τυποποιημένες συσκευασίες λιανικής κατανάλωσης όπως 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές σε παραδόσεις συσκευασιών ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή 
μεγαλύτερης από την αναφερόμενη στην παρούσα διακήρυξη.
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 δύο είδη νωπών φρούτων σε τυποποιημένες συσκευασίες λιανικής κατανάλωσης όπως αναφέρονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές σε παραδόσεις συσκευασιών ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης 
από την αναφερόμενη στην παρούσα διακήρυξη.

ii)για τα τρόφιμα σε συντήρηση και ΒΥΣ, σύμβαση ή συμβάσεις και βεβαίωση ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, 
με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, από τις οποίες να προκύπτει πως ο υποψήφιος ανάδοχος 
έχει ολοκληρώσει κατά τα έτη ( 2018, 2019, 2020) και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, την 
παράδοση ποσότητας συσκευασιών, τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης από την αναφερόμενη στην παρούσα 
διακήρυξη και ειδικότερα:

 δύο είδη τροφίμων  σε συντήρηση ίδια σε τυποποιημένες συσκευασίες λιανικής κατανάλωσης όπως 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές σε παραδόσεις συσκευασιών ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή 
μεγαλύτερης από την αναφερόμενη στην παρούσα διακήρυξη.

 οκτώ είδη βασικής υλικής συνδρομής  ιδίων σε τυποποιημένες συσκευασίες λιανικής κατανάλωσης 
όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές σε παραδόσεις συσκευασιών ποσότητας τουλάχιστον 
ίσης ή μεγαλύτερης από την αναφερόμενη στην παρούσα διακήρυξη.

Η παράδοση αποδεικνύεται με 
 την κατάθεση αντιγράφων συμβάσεων
 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να περιλαμβάνεται κατάλογος µε αναλυτικά στοιχεία των κυριοτέρων 

παραδόσεών του, κατά την τελευταία τριετία και πριν την δημοσίευση της διακήρυξης, από την οποία 
θα προκύπτει µε σαφήνεια η κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα  

Σύμβαση (αριθμός & ημερομηνία)
1.ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

α/α Ημερομηνία Είδος Μονάδα Ποσότητα
1 …/…/20.. π.χ. Ελαιόλαδο π.χ. κιλό, λίτρο, τμχ 
2 π.χ Μαρμελάδα
3 π.χ Τόνος κονσέρβα 
4 π.χ Μέλι 
….

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2.ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΨΥΞΗ
α/α Ημερομηνία Είδος Μονάδα Ποσότητα
1 …/…/20.. π.χ. Κρέας βόειου π.χ. κιλό, τμχ
2 π.χ. Κρέας χοιρινό
3 π.χ. Φέτα Π.Ο.Π.
4 π .χ. Γραβιέρα
5. Π.χ. Τυρί ημίσκληρο
6. π.χ. Μπανάνες
7. π.χ. Μήλα
….

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΨΥΞΗ

3.ΒΥΣ
α/α Ημερομηνία Είδος Μονάδα Ποσότητα
1. …/…/20.. π.χ. Σκόνη για πλύσιμο ρούχων για 

πλυντήριο ρούχων 
π.χ.  τμχ

2. π.χ. Σαμπουάν
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3. π.χ. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 
4. π.χ. Αφρόλουτρο
5. π.χ. Καθαριστικό γενικού καθαρισμού
6. π.χ. Πάνες Νο 4  ή  7-18 kg- Πάνες 

Νο 5  ή  11-25 kg
7. π.χ. Υγρό σαπούνι -κρεμοσάπουνο
8. π.χ. Χλωρίνη
9. π.χ. Αντισηπτικό τζελ χεριών
….

ΣΥΝΟΛΟ ΒΥΣ

 Βεβαιώσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα δηλώνεται :
-εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει τα προϊόντα την 
ποσότητα αυτών ανά συσκευασία, την συνολική ποσότητα παράδοσης και χρηματική αξία των ειδών 
καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 
 - εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
από την οποία να προκύπτει η ποσότητα των συσκευασιών παράδοσης των ειδών, το ποσοτικό 
περιεχόμενό ανά παραδοτέο είδος,  καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης, η οποία συνοδεύεται από παραστατικά  (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο 
συσκευασμένων τροφίμων ή δελτίο αποστολής και τιμολόγιο).Αποσαφηνίζεται ότι η υποβολή όλων των 
παραστατικών (δελτίων αποστολής και τιμολογίων συσκευασμένων τροφίμων ή δελτίο αποστολής και 
τιμολόγιο ) τα οποία θα τεκμηριώνουν τις εκ των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών φορέων ποσότητες, είναι 
υποχρεωτική. Τα οικονομικά στοιχεία – αφού  ζητούμενο αποτελούν τα ποσοτικά – δύναται να είναι 
καλυμμένα

Σε περίπτωση δραστηριοποίησης των οικονομικών φορέων για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
ετών ισχύει αναλόγως το ανωτέρω.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω απαίτηση 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

Γ) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς σύμβαση/εις προμηθειών, κατά την τελευταία τριετία και έως την δημοσίευση 
της διακήρυξης, με αντικείμενο τη διανομή απευθείας σε ωφελούμενους-φυσικά πρόσωπα, ειδών συναφών με 
αυτά της παρούσας διακήρυξης, σε πακέτα, σε τουλάχιστον 9.000 αιτήσεις νοικοκυριών –ωφελούμενους 
αθροιστικά .
Ως διανομή για τους σκοπούς του παρόντος όρου λογίζεται σωρευτικά η οργάνωση τουλάχιστον 
α) πέντε διαφορετικών ειδών τροφίμων, εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον είδη να είναι νωπά κρέατα ή 
τυροκομικά ή νωπά φρούτα, και 
β)πέντε διαφορετικών ειδών ΒΥΣ σε πακέτα τα οποία να έχουν διατεθεί προς τους ωφελούμενους, με την 
υποστήριξη του αναδόχου στην επί τόπου διανομή τους.
Ειδικότερα ως διανομή λογίζεται η οργάνωση των διαφόρων ειδών σε πακέτα προς τους ωφελούμενους και η 
υποστήριξη της Αναθέτουσας αρχής στην επί τόπου διανομή τους, με οικεία μέσα και προσωπικό του 
αναδόχου .
Η παράδοση αποδεικνύεται με 

 την κατάθεση αντιγράφων συμβάσεων 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να περιλαμβάνεται κατάλογος µε αναλυτικά στοιχεία των κυριοτέρων 
παραδόσεών του, κατά την τελευταία τριετία και πριν την δημοσίευση της διακήρυξης, από την οποία 
θα προκύπτει µε σαφήνεια η κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης 
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Σύμβαση (αριθμός & ημερομηνία)
α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Αριθμός πακέτων Αναλυτικά στοιχεία 

κυριότερων 
παραδόσεων (τόπος, 
διάρκεια, παρεχόμενη 

υπηρεσία)
1 Π.χ.  

Ελαιόλαδο, 
ζάχαρη, 
σαμπουάν 
κ.λ.π.

Π.χ.  κιλό, 
τμχ. 
συσκευασίας 
κ.λ.π.

2
3
4
….

 Βεβαιώσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα δηλώνεται :
- εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία αναφέρει το 
ποσοστό εκτέλεσης και χρηματικής αξίας των έργων καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης από την αρμόδια Δημόσια αρχή 
- εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του αποδέκτη των προμηθειών, η οποία αναφέρει το ποσοστό 
παράδοσης εκτέλεσης των έργων καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης η οποία συνοδεύεται από παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο). 

Σε περίπτωση δραστηριοποίησης των οικονομικών φορέων για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
ετών ισχύει αναλόγως το ανωτέρω
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω απαίτηση 
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

4)Υπεύθυνη  δήλωσή (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)  όπως ισχύει, του φυσικού προσώπου ή των νομίμων  
εκπροσώπων της επιχείρησης ,επί ποινή αποκλεισμού ,στην οποία θα δηλώνεται:
 ότι έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία 

μεταβολή ή επιφύλαξη
 εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του 

προσωπικό, μέσα και δαπάνες .
 ότι  η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση των 

τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις τροφίμων
εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP, - Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
22000:2005 ή παρόμοιο αυτού, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο 
αντίστοιχο φορέα εξωτερικού  από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 
Καν.852/2004 και 853/2004.

 για όλη της διάρκεια της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στους 
αποθηκευτικούς χώρους του αναδόχου, προκειμένου να διασφαλίσει τη λειτουργική και σύμφωνα με τους 
απαιτούμενους κανόνες υγιεινής αποθήκευση των ειδών και

5)Υπεύθυνη  δήλωσή (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)  όπως ισχύει, του φυσικού προσώπου ή των νομίμων  
εκπροσώπων της επιχείρησης ,επί ποινή αποκλεισμού ,στην οποία θα δηλώνεται: 
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 η δέσμευση που αναλαμβάνει για την τυποποίηση των δεμάτων, την διανομή των δεμάτων διαθέτοντας  
τουλάχιστον 10 άτομα (ανάλογα με τις ανάγκες της διανομής) , τη μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση 
των ειδών  που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί τόπου διανομή και την εκ νέου μεταφορά τους στους 
χώρους της διανομής της Κοινωνικής Σύμπραξης για την εκ νέου διανομή τους στους ωφελούμενους για το 
χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασής του, την μεταφορά και την παράδοση νωπών ευαλλοιωτων 
προϊόντων σε κοινωνικές δομές καθώς και την διανομή κατ οίκον σε οικογένειες κατόπιν έρευνας της 
Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης που διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας για την εκτέλεση του 
Έργου

6) Λόγω του όγκου των προϊόντων και για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου της Κοινωνικής Σύμπραξης, ο 
Οικονομικός Φορέας απαιτείται να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, συμπεριλαμβανομένων και 
ενδεχόμενων παρατάσεων αυτής, 
Α. «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής» (ΚΑΔ) που θα χωροθετείται εντός της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 
καταθέτοντας στα δικαιολογητικά συμμετοχής  τις κατά νόμο άδειες λειτουργίας για την αποθήκευση τροφίμων 
ξηρού και ψυχρού φορτίου το οποίο να έχει έγκριση ψυκτικής εγκατάστασης (ΚΩΔΙΚΟΣ F) από την αρμόδια 
υπηρεσία, το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής έκτασης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης  καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης και τουλάχιστον 600τμ μέχρι την 31/12/2021, «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής» 
(ΚΑΔ), είτε ιδιόκτητο είτε μισθωμένο. Το συγκεκριμένο ΚΑΔ θα αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο του δικτύου 
διανομών, διαχείρισης διανομών και αποθήκευσης, των προϊόντων που θα λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 
παρούσης. 
Β. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει και έτερο αποθηκευτικό χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης τουλάχιστον 400τ.μ., καταθέτοντας  επί ποινή αποκλεισμού στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής  τις κατά νόμο άδειες λειτουργίας για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού και ψυχρού φορτίου , που 
θα χωροθετείται εντός στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τις επαναναπροώθησεις και αναδιανομές αδιάθετων 
προϊόντων των ημερησίων διανομών και για την υποστήριξη των επόμενων προγραμματισμένων διανομών. 
Τονίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιτρέπουν κατά νόμο, έκαστη, την αποθήκευση των υπό 
διανομή ειδών (τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, κρέατα, τυροκομικά, ΒΥΣ).
Στο ΕΕΕΣ δηλώνονται τα στοιχεία των παραπάνω αποθηκευτικών χώρων και οι απαραίτητες άδειες, μαζί με 
την ακριβή τους διεύθυνση.

7) Υπεύθυνη  δήλωσή (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)  όπως ισχύει, του φυσικού προσώπου  των νομίμων      
εκπροσώπων της επιχείρησης, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία να δηλώνεται ότι στο στάδιο της 
κατακύρωσης, ο Οικονομικός Φορέας θα καταθέσει τα κάτωθι δικαιολογητικά για τις αποθήκες:

 Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ακριβής τοποθεσία του ΚΑΔ (τοπογραφικό /
κτηματολογικό διάγραμμα ή διαδικτυακή αποτύπωση κ.α.), και αρχιτεκτονικό διάγραμμα και κάτοψη της          
εγκατάστασης υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό.

 Σε περίπτωση ιδιόκτητου ΚΑΔ απαιτείται η κατάθεση των εγγράφων ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 
αυτοτελούς εγκατάστασης ενώ σε περίπτωση μίσθωσης ΚΑΔ απαιτείται η κατάθεση του συμφωνητικού 
μίσθωσης εν ισχύ και αντίγραφο του αναρτημένου συμφωνητικού από το Taxisnet, με διάρκεια 
τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2021, θεωρημένο από αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει ο ίδιος ή δεν έχει ενοικιάσει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις 
και προσφεύγει σε στήριξη στις ικανότητες τρίτου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Οδηγία 23 της ΕΑΔΗΣΥ 
(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Ο στηρίζων την προσφορά θα πρέπει να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 
εκ του νόμου δικαιολογητικά και όσα αναφέρονται παραπάνω.

8) Οι οικονομικοί φορείς, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, μελέτη μεθοδολογίας και οργάνωσης της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές αυτού και υπεύθυνη δήλωση με τους χρόνους αντικατάστασης των ειδών,  στην οποία θα 
πρέπει να καταγράφονται οι φάσεις του έργου, τα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας των εργασιών, το 
διάγραμμα ροής των εργασιών, την επισήμανση πιθανών  κινδύνων του έργου και το πλάνο αντιμετώπισης 
τους.

9) Όταν οι οικονομικοί φορείς δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη  δήλωσή (άρθρο 8 του 
Ν.1599/1986) ,επί ποινή αποκλεισμού, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης από τον οποίον θα προμηθευτούν τα προϊόντα 
ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας και σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή θα τον καλύψουν με όλη την ζητούμενη ποσότητα.  

10)Υπεύθυνη  δήλωσή (άρθρο 8 του Ν.1599/1986)  όπως ισχύει, του φυσικού προσώπου ή των νομίμων  
εκπροσώπων της επιχείρησης ,επί ποινή αποκλεισμού ,στην οποία θα δηλώνεται: 

 θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία εφόσον ο Οικονομικός Φορέας συσκευάζει 
ή παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
συσκευάζεται ή παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της και

 εφόσον ο Οικονομικός Φορέας είτε δε συσκευάζει είτε δεν παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος σε 
δική του επιχειρηματική μονάδα, θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να 
δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία συσκευάζεται ή παράγεται το προσφερόμενο είδος και 
ο τόπος εγκατάστασής της.

Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Κατάθεση πιστοποιητικού για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΗΑCCP) για τους 
χώρους αποθήκευσης, διακίνησης, εμπορίας, και ανασυσκευασίας συσκευασμένων τροφίμων της εταιρείας 
τους - Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ή παρόμοιο αυτού, διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού  από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα.
2. Κατάθεση πιστοποιητικού ISO 14001:2015 ή παρόμοιο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού  περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας τους με 
πεδίο εφαρμογής την αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία, και ανασυσκευασία συσκευασμένων τροφίμων ξηρής 
αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη και ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής της εγκατάστασής του.
3. Κατάθεση όσον αφορά τα τρόφιμα πιστοποιητικού που στην περίπτωση που ο  οικονομικός φορέας δεν 
παράγει ο ίδιος στην επιχείρηση του προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα πρέπει ο παραγωγός να 
διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των προϊόντων, σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων 
στοιχείων ελέγχου (ΗΑCCP) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000:2005 ή παρόμοιο αυτού, από τον οποίο θα 
προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη .
4. Κατάθεση όσον αφορά τα είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής πιστοποιητικού που στην περίπτωση που 
ο  οικονομικός φορέας δεν παράγει ο ίδιος στην επιχείρηση του προς διακίνηση τα ζητούμενα είδη, τότε θα 
πρέπει ο παραγωγός να διαθέτει σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των προϊόντων, κατά ΙSO 9001:2008 ή 
παρόμοιο αυτού, από τον οποίο θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη .
5. Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναμο αυτού διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα 
εξωτερικού με αναφορά στο πεδίο κάλυψης τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του ο οικονομικός φορέας για 
αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία και ανασυσκευασίας συσκευασμένων προϊόντων  τροφίμων, 
απορρυπαντικών –είδη προσωπικής υγιεινής της εταιρείας τους.
6. Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας κατά το πρότυπο 
ISO 45001:2018, ή και νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει ή ισοδύναμο διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού με πεδίο εφαρμογής την αποθήκευση, 
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διακίνηση, εμπορία, και ανασυσκευασία συσκευασμένων τροφίμων ξηρής αποθήκευσης, τροφίμων σε ψύξη 
και ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής της εγκατάστασής του.
7. Ειδικά σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της ασφαλείας των τροφίμων, ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 
εφόσον συσκευάζει (πρώτη συσκευασία) ο ίδιος τα προσφερόμενα είδη και για όσα εξ αυτών ο ίδιος 
συσκευάζει, προσκομίζει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά το 
πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού όπως κάθε φορά ισχύει διαπιστευμένο από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα εξωτερικού, για τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του, 
όπου εκτελεί την πρώτη συσκευασία, με το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία, η αποθήκευση και η 
διακίνηση των τροφίμων πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και ότι εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί 
διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει

ΣΤ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ :
(Αφορά τις απαιτήσεις των στοιχείων της τεχνικής - επαγγελματικής επάρκειας και οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια προσφοράς).
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6) 
καθώς και τα σχετικά κριτήρια με τα χαρακτηριστικά, τα προσόντα και την εμπειρία της Ομάδας Έργου (άρθρο 
2.2.7.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς (άρθρο 78παρ.1 του Ν. 4412/2016). Στην παρούσα αναφορά και πλέον των ανωτέρω, διευκρινίζεται 
ότι περιλαμβάνονται και τα σχετικά κριτήρια με τα χαρακτηριστικά, τα προσόντα και την εμπειρία της ομάδας 
έργου. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα τρίτων, 
υποχρεούνται με την προσφορά τους σωρευτικά:
(α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
προτίθενται να στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (ΕΕΕΣ 
και λοιπά δικαιολογητικά) και
(β) να αποδείξουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης όλα τα απαραίτητα μέσα 
για την εκτέλεσή της με την προσκόμιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Ρ-1), σχετικής δέσμευσης μεταξύ του 
οικονομικού φορέα και του επικαλούμενου τρίτου, στην οποία δηλώνεται ότι οι τρίτοι δεσμεύονται να 
παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα εγγυήσεις.
Διευκρινίζεται ότι το ΕΕΕΣ πρέπει να συμπληρωθεί κανονικά από τον δανείζοντα και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις ΕΕΕΣ με τη φυσική υπογραφή του δανείζοντος 
και εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νόμιμου εκπροσώπου με τη σφραγίδα του νομικού 
προσώπου.
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται, επίσης, να στηρίζονται στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους 
προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης (άρθρο 78 παρ.1 
του Ν. 4412/2016), αφού προσκομίσουν βεβαιώσεις αυτών.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (παρ. 1 άρθρου 78 Ν. 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή 
για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό 
φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Όταν ο οικονομικός φορέας 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 
να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων που ζητούν στήριξη στην ικανότητα τρίτων θα πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά οι εργασίες/ καθήκοντα επί των οποίων αυτή ζητείται από τον προσφέροντα αν δε η προσφορά
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή οι 
εργασίες/ καθήκοντα που θα επιτελέσουν.
Η συμπλήρωση και κατάθεση του Ε.Ε.Ε.Σ. του άρθρου 2.2.9 της παρούσης είναι απαραίτητη και για τον/τους
τρίτο/ους οικονομικό/ούς φορέα/είς καθώς και τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ :
1) Κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς που εμπίπτουν στο ν.2939/2001 Πιστοποιητικό εγγραφής στο 
εθνικό μητρώο παραγώγων ΕΜΠΑ 
2) τα έγγραφα των αποθηκών (π.χ. συμβόλαιο μίσθωσης κ.λ.π.

Η Συντάξασα
Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής &
Ισότητας των Φύλων

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας &

Δημόσιας Υγείας

Μ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΑΞΕΙΣ  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 
5000179) ΚΑΙ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629)

 (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   17.500)

  ΠΡΑΞΗ 1 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179)

TMHMA  Α  ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15831600-8 «Μέλι»
ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΤΙΜΗ/Μ.Μ

.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ €

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μέλι θυμαριού ή Μέλι πεύκου ή 

μίγμα αυτών συσκ. 450gr 
ΤΜΧ

. 373 6,70 2.499,10 13% 2.823,98 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.499,10€ 2.823,98€

TMHMA  Β:   ΕΙΔΗ BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33771200-7 «Βρεφικές πάνες », 
39830000-9 «Αντισηπτικό τζελ χεριών»

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ  €

Πάνες Νο 4  ή  7-18 kg ΤΜΧ
. 500 13,00 6.500,00 13% 7.345,00

Πάνες Νο 5  ή  11-25 kg ΤΜΧ
. 500 13,00 6.500,00 13% 7.345,00

Αντισηπτικό τζελ 
χεριών,συσκ.500ml

ΤΜΧ
. 999 7,20 7.192,80 6% 7.624,37 

ΣΥΝΟΛΑ   Β.Υ.Σ. 20.192,80 € 22.314,37 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.691,90€ 25.138,35 €

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Τσακαλίδου
Τηλ: 2313318940                    
FAX: 2313316103
Email:  m.tsakalidou@thessaloniki.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους
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ΠΡΑΞΗ 2 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , Διοικητικές Δαπάνες και 
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019»- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629)

TMHMA  Α  ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15111000-9 «Βόειο κρέας», 15113000-3 «Χοιρινό κρέας», 15542300-2 «Τυρί Φέτα», 

15544000-3 «Γραβιέρα», 15540000-5 «Τυρί Ημίσκληρο», 03222111-4 «Μπανάνες», 03222321-9 
«Μήλα»15411110-6 «Ελαιόλαδο», 15332290-3 «Μαρμελάδα», 15241400-3 «Τόνος κονσέρβα σε νερό»

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
€

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΨΥΞΗ
Κρέας βόειου , συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 34.691 9,23 320.197,93 13% 361.823,66
Κρέας χοιρινό, συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 34.691 6,12 212.308,92 13% 239.909,08
Φέτα Π.Ο.Π., συσκ. 400γρ ΤΜΧ. 34.691 4,92 170.679,72 13% 192.868,08
Γραβιέρα, συσκ. 300 γρ. ΤΜΧ. 34.691 4,84 167.904,44 13% 189.732,02
Τυρί ημίσκληρο,   συσκ. 

400γρ ΤΜΧ. 34.691 3,89 134.947,99 13% 152.491,23

Μπανάνες, συσκ.2 κιλών ΚΙΛΟ 34.691 2,00 69.382,00 13% 78.401,66
Μήλα, συσκ.2 κιλών ΚΙΛΟ 34.691 1,87 64.872,17 13% 73.305,55

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ελαιόλαδο Ελληνικό, 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, 
συσκ. 1λίτρου

ΤΜΧ. 17501 5,69 99.580,69 13% 112.526,18

Μαρμελάδα , συσκ. 450γρ. ΤΜΧ. 17501 3,13 54.778,13 13% 61.899,29

Τόνος κονσέρβα σε 
νερό,συσκ.150-160γρ. ΤΜΧ. 17501 2,25 39.377,25 13% 44.496,29

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.334.029,24 € 1.507.453,04 €

TMHMA  Β  ΕΙΔΗ BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39831200-8 «Σκόνη για πλύσιμο ρούχων για πλυντήριο ρούχων », 33711610-6 

«Σαμπουάν», 33741100-7«Υγρό σαπούνι-κρεμοσάπουνο», 39832000-3 «Υγρό απορρυπαντικό πιάτων», 
39830000-9 «Χλωρίνη », 33711520-8 «Αφρόλουτρο», 39831300-9 «Καθαριστικό γενικού καθαρισμού» 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ ΤΙΜΗ/Μ.Μ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  
€

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων 
για πλυντήριο ρούχων συσκ. 

16-24 μεζούρες/2kg
ΤΜΧ. 18.358 5,30 97.297,40 24% 120.648,78 €

Σαμπουάν, συσκ. 400ml ΤΜΧ. 18.356 2,58 47.358,48 24% 58.724,52
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων, 

συσκ. 1000ml ΤΜΧ. 18.356 2,15 39.465,40 24% 48.937,10

Αφρόλουτρο, συσκ. 400ml ΤΜΧ. 18.356 2,60 47.725,60 24% 59.179,74
Καθαριστικό γενικού 

καθαρισμού , συσκ. 1000ml ΤΜΧ. 18.356 2,30 42.218,80 24% 52.351,31

Υγρό σαπούνι -
κρεμοσάπουνο, συσκ. 400ml ΤΜΧ. 18.356 2,58 47.358,48 6% 50.199,99

Χλωρίνη, συσκ. 750ml ΤΜΧ. 18.356 1,50 27.534,00 6% 29.186,04
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους
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ΣΥΝΟΛΑ   Β.Υ.Σ. 348.958,16 € 419.227,47 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.682.987,40 € 1.926.680,51 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

TMHMA  Α. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15111000-9 «Βόειο κρέας», 15113000-3 «Χοιρινό κρέας», 15542300-2 «Τυρί Φέτα», 

15544000-3 «Γραβιέρα», 15540000-5 «Τυρί Ημίσκληρο», 03222111-4 «Μπανάνες», 03222321-9 
«Μήλα»15411110-6 «Ελαιόλαδο», 15332290-3 «Μαρμελάδα», 15241400-3 «Τόνος κονσέρβα σε νερό», 

15831600-8 «Μέλι»
ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΤΙΜΗ/Μ.Μ

.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
€

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΨΥΞΗ
Κρέας βόειου , συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 34.691 9,23 320.197,93 13% 361.823,66

Κρέας χοιρινό, συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 34.691 6,12 212.308,92 13% 239.909,08
Φέτα Π.Ο.Π., συσκ. 400γρ. ΤΜΧ. 34.691 4,92 170.679,72 13% 192.868,08

Γραβιέρα, συσκ. 300 γρ. ΤΜΧ. 34.691 4,84 167.904,44 13% 189.732,02
Τυρί ημίσκληρο,   συσκ. 

400γρ ΤΜΧ. 34.691 3,89 134.947,99 13% 152.491,23

Μπανάνες, συσκ.2 κιλών ΚΙΛΟ 34.691 2,00 69.382,00 13% 78.401,66
Μήλα, συσκ.2 κιλών ΚΙΛΟ 34.691 1,87 64.872,17 13% 73.305,55

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ελαιόλαδο Ελληνικό, 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, 
συσκ. 1λίτρου

ΤΜΧ. 17501 5,69 99.580,69 13% 112.526,18

Μαρμελάδα , συσκ. 450γρ. ΤΜΧ. 17501 3,13 54.778,13 13% 61.899,29

Τόνος κονσέρβα σε 
νερό,συσκ.150-160γρ. ΤΜΧ. 17501 2,25 39.377,25 13% 44.496,29

Μέλι θυμαριού ή Μέλι πεύκου 
ή μίγμα αυτών συσκ. 450γρ ΤΜΧ. 373 6,70 2.499,10 13% 2.823,98 

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.336.528,34€ 1.510.277,02€

TMHMA  Β.  ΕΙΔΗ BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39831200-8 «Σκόνη για πλύσιμο ρούχων για πλυντήριο ρούχων », 33711610-6 

«Σαμπουάν», 33741100-7«Υγρό σαπούνι-κρεμοσάπουνο», 39832000-3 «Υγρό απορρυπαντικό πιάτων», 
39830000-9 «Χλωρίνη », 33711520-8 «Αφρόλουτρο», 39831300-9 «Καθαριστικό γενικού καθαρισμού» 

33771200-7 «Βρεφικές πάνες », 39830000-9 «Αντισηπτικό τζελ χεριών»
ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΤΙΜΗ/Μ.Μ

.
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ € ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  
€

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων 
για πλυντήριο ρούχων συσκ. ΤΜΧ. 18.358 5,30 97.297,40 24% 120.648,78 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

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

             

     
                               ΤΕΒΑ / FEAD

           ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                           Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
                               προς τους Απόρους
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16-24 μεζούρες/2kg± 20%
Σαμπουάν, συσκ. 400ml ΤΜΧ. 18.356 2,58 47.358,48 24% 58.724,52

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 
, συσκ. 1000ml ΤΜΧ. 18.356 2,15 39.465,40 24% 48.937,10

Αφρόλουτρο, συσκ. 400ml ΤΜΧ. 18.356 2,60 47.725,60 24% 59.179,74
Καθαριστικό γενικού 

καθαρισμού, συσκ. 1000ml ΤΜΧ. 18.356 2,30 42.218,80 24% 52.351,31

Πάνες Νο 4  ή  7-18 kg ΤΜΧ. 500 13,00 6.500,00 13% 7.345,00
Πάνες Νο 5  ή  11-25 kg ΤΜΧ. 500 13,00 6.500,00 13% 7.345,00

Υγρό σαπούνι -
κρεμοσάπουνο, συσκ. 400ml ΤΜΧ. 18.356 2,58 47.358,48 6% 50.199,99

Χλωρίνη, συσκ. 750ml ΤΜΧ. 18.356 1,50 27.534,00 6% 29.186,04
Αντισηπτικό τζελ 

χεριών,συσκ.500ml ΤΜΧ. 999 7,20 7.192,80 6% 7.624,37

ΣΥΝΟΛΑ   Β.Υ.Σ. 369.150,96€ 441.541,85€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.705.679,30€ 1.951.818,87€

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

&
Ισότητας των Φύλων

Η Προϊσταμένη Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας &

Δημόσιας Υγείας

Μ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΟΥ
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Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων - Γ080001
Nikou Ziso
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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