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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η      ΑΡΙΘΜ. 23 /2016 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ'' - ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
 

 
 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 
Τεχνική Έκθεση  Παράρτημα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ 
& Ζ 

 

 

15884000-8 
 

15511700-0 
 

15612220-9 
 

15511600-9 
 

15613311-1 
 15411110-6 15111200-1 15113000-3 03221210-1 03212211-2 

15542300-2 15611000-4 15612120-8 15831200-4 15851100-9 

15331427-6 15811500-1 15332290-3 15821110-3 15861100-2 

03222321-9 03222220-1 03212100-1   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

833.610,36 € χωρίς το ΦΠΑ 

87.597,34 € ΦΠΑ 9% & 17% 

921.207,70 € με το Φ. Π. Α 



2

  

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
 
 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών τροφίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της 
Οριστικά Ενταγμένης στο Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ πράξης με τίτλο ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ'', συνολικού προϋπ/σμού (Υποέργου 3) 
921.207,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: 
 _____________________________________________________________________________________________  

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λέσβου. 
Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις: 
        -    του N.4412/2016 

- του Ν.3463/06 
- του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & άλλες Διατάξεις» 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

 Κριτήριο κατακύρωσης:  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το 
σύνολο των ειδών της εκάστοτε κατηγορίας στις τιμές της μελέτης, όπως παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, που 
θα δοθεί υπολογιζόμενη 

- με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του 
είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη 
που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (Είδη Κρεοπωλείου,   Είδη  Οπωροπωλείου, Ελαιόλαδου ) και 

- τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας ή Τμήματος για τα υπόλοιπα (Βρεφικές Τροφές, Παιδικές Τροφές & Είδη 
Παντοπωλείου). 

Η προμήθεια αφορά έξι (6) ομάδες ειδών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Α'. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των Ειδών μιας Ομάδας ή και 
για το σύνολο των Ειδών περισσοτέρων της μιας ή και όλων των Ομάδων. Προσφορά η οποία δεν αφορά το σύνολο των ειδών μιας Ομάδας 
απορρίπτεται. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται: Από την υπογραφή της και μέχρι τις 20/12/2017. Σε περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 
ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ παραταθεί, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.  
Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής. 

α/α Ομάδα Είδος 1η Διανομή 
Μάρτιος 2017 

2η Διανομή 
Ιούνιος 2017 

3η Διανομή 
Σεπτέμβριος 2017 

4η Διανομή 
Νοέμβριος 2017 

Α/Α Είδος Προμήθειας Ενδεικτική Δαπάνη 

1. Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 3: Είδη Τροφίμων της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ '' 

921.207,70 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 921.207,70 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

1 

Β
ρ
ε
φ
ι
κ
έ
ς
 
Τ
ρ
ο
φ
έ
ς

 

Κρέμα Δημητριακών - 
Βρεφική Τροφή (300 

gr) 
        

2 Γάλα 2ης Βρεφικής 
Ηλικίας (800 gr)         

3 
Κρέμα Ρυζάλευρο - 

Βρεφική Τροφή (300 
gr) 

        

4 

Π
α
ι
δ
ι
κ
έ
ς
 

Τ
ρ
ο
φ
έ
ς
 

Συμπυκνωμένο Γάλα 
Εβαπορέ (400 ml)         

5 Δημητριακά (Κορν - 
Φλέικς) (375 gr)         

6 Ελαιόλαδο 
Ελαιόλαδο - 

Εξαιρετικά Παρθένο 
(1 lt) 

      

7 

Εί
δη

 Π
αν

το
πω

λε
ίο

υ 

Βόειο Κρέας άνευ 
Οστών (500 gr)         

8 Χοιρινό Κρέας άνευ 
Οστών (500 gr)         

8 Φασόλια - Μέτρια 
(500 gr)         

10 Φακές – Ψιλές (500 
gr)         

11 Φέτα Μυτιλήνης (500 
gr)       

12 Ρύζι - Γλασέ (1 k)         

13 Αλεύρι - Μαλακό (1 
k)         

14 Ζάχαρη Λευκή (1 k)         

15 Ζυμαρικά - Σπαγγέτι 
No 6 (500 gr)         

16 Τοματοπελτές (200 
gr)         

17 
Ψωμί Συσκευασμένο 
Μακράς Διαρκείας 

(500 - 750 gr) 
        

18 Μαρμελάδα (450 – 
500 gr)         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

19 Φρυγανιές (250 gr)         

20 Καφές Ελληνικός 
(480 – 490 gr)       

21 

Εί
δη

 Ο
πω

ρο
πω

λε
ίο

υ Μήλα - Κατηγορίας I 
(1 k)         

22 Πορτοκάλια - 
Κατηγορίας I (1 k)         

23 Πατάτες (1 k)         

 
Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής από την υπηρεσία και εντός πέντε (5) ημερών από την 
παραγγελία.  

Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με την  παράγραφο  5 του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των ειδών στον τόπο προορισμού του 
παραρτήματος Γ' της παρούσης διακήρυξης. 

 
 

 

Μυτιλήνη 31/12/2016    

 

   

Συντάχθηκε 
Η Υπάλληλος Γρ. Προμηθειών 

 
 
 
 

Ε. ΑΡΓΥΡΟΥ 
 

 

Ελέχθηκε 
Η Προϊσταμένη του τμήματος 

 
 
 
 

Π.ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ     
 

Θεωρήθηκε 
   Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 
 
       ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5

   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ειδών τροφίμων ανέρχεται στο ποσό των 921.207,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι προς προμήθεια ποσότητες.  

 
Ομάδα Α: Βρεφικές Τροφές  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης % 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μον. Μέτρ. Ποσότητα  Τιμή μονάδος Δαπάνη  

1 
Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική Τροφή (300 gr) 
CPV: 15884000-8 

Τεμάχιο 1.320  3,80734 € 5.025,69 € 

2 
Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) 
CPV: 15511700-0 

Τεμάχιο 1.320 15,72650 € 20.758,97 € 

3 
Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική Τροφή (300 gr) 
CPV:15612220-9 

Τεμάχιο 1.320 3,34862 € 4.420,18 € 

   Ποσό 30.204,85 € 
 

Σύνολο με ΦΠΑ (9 & 17%) 34.584,00 ευρώ 
 

 
Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών και ομάδων. 

 
Ομάδα B: Παιδικές Τροφές                                                       

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης % 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδος 
Δαπάνη 

1 
Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (400 ml) 
CPV: 15511600-9 

Τεμάχια 12.000 0,7155963 € 8.587,16 € 

2 
Δημητριακά (Κορν - Φλέικς) (375 gr) 
CPV: 15613311-1 

Τεμάχια 8.000 2,330275 € 18.642,20 € 

   Ποσό 27.229,36 
Σύνολο με ΦΠΑ (9%) 29.680,00 ευρώ 

 
Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών και ομάδων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
 
 
 
 
Ομάδα Γ: Ελαιόλαδο  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης % 
  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη 

1 
Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθένο (1 lt) 
CPV: 15411110-6 

Τεμάχια 12.108 5,504587 € 66.649,54 € 

   Ποσό 66.649,54 € 
Σύνολο με ΦΠΑ (9%) 72.648,00 ευρώ 

 
Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών και ομάδων. 

 
 
 
 
Ομάδα Δ: Είδη Κρεοπωλείου           
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης % 
 
 

 
Α/Α 

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδος Δαπάνη 

1 
Βόειο Κρέας άνευ Οστών (500 gr) 
CPV: 15111200-1 

Τεμάχια 24.216 6,880734 € 166.623,85 € 

2 
Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (500 gr) 
CPV:15113000-3 

Τεμάχια 24.216 4,587156 € 111.082,57 € 

   Ποσό 277.706,42 € 
Σύνολο   με ΦΠΑ (9%) 302.700,00 ευρώ 

 
Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών και ομάδων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
 
 
 
Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου   
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης % 

 
Κριτήριο κατακύρωσης: 

Η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των τιμών της 
Ομάδας 

Άθροισμα  330.568,43 €  

Φ.Π.Α.  40.662,85 €  

Σύνολο Ομάδας 371.231,28 
€ 

 
 

 
 
Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών και ομάδων. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 
μονάδος 

ΦΠΑ 
Σύνολο 

9% 17% 

1 Φασόλια - Μέτρια (500 gr) 
CPV: 03221210-1 Τεμάχια 24.216 1,3027523 € Χ  31.547,45 € 

2 Φακές - Ψιλές(500 gr) 
CPV: 03212211-2 Τεμάχια 24.216 1,0366972 € Χ  25.104,66 € 

3 Φέτα Μυτιλήνης (500 gr) 
CPV: 15542300-2 Τεμάχια 12.108 4,6422018 € Χ  56.207,78 € 

4 Ρύζι - Γλασέ (1 k) 
CPV: 15611000-4 Τεμάχια 24.216 0,9174312 € Χ  22.216,51 € 

5 Αλεύρι - Μαλακό (1 k) 
CPV: 15612120-8 Τεμάχια 24.216 0,8899083 € Χ  21.550,02 € 

6 Ζάχαρη Λευκή (1 k) 
CPV: 15831200-4 Τεμάχια 24.216 0,700855 €  Χ 16.971,90 € 

7 
Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 (500 gr) 
CPV: 15851100-9 
 

Τεμάχια 24.216 0,724771 € Χ  17.551,05 € 

8 
Τοματοπελτές (200 gr) 
CPV: 15331427-6 
 

Τεμάχια 24.216 0,825688 € Χ  19.994,86 € 

9 
Ψωμί Συσκευασμένο Μακράς Διαρκείας (500 - 750 gr) 
CPV: 15811500-1 
 

Τεμάχια 24.216 1,444444 €  Χ 34.978,67 € 

10 Μαρμελάδα (450 -500 gr) 
CPV: 15332290-3 Τεμάχια 12.108 1,709402 €  Χ 20.697,44 € 

11 Φρυγανιές (250 gr) 
CPV: 15821110-3 Τεμάχια 24.216 0,9230769 €  Χ 22.353,23 € 

12 Καφές Ελληνικός (480 - 490 gr) 
CPV: 15861100-2 Τεμάχια 12.108 3,418803 €  Χ 41.394,87 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
 
 
Ομάδα Στ: Είδη Οπωροπωλείου  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης %  

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη 

1 
Μήλα - Κατηγορίας I (1 k) 
CPV: 03222321-9 

Τεμάχια 36.324 1,4220183 € 51.653,39 € 

2 
Πορτοκάλια - Κατηγορίας I (1 k) 
CPV: 03222220-1 

Τεμάχια 36.324 0,8073394 € 29.325,80 € 

3 
Πατάτες (1 k) 
CPV: 03212100-1 

Τεμάχια 30.270 0,669725 € 20.272,57 € 

   Ποσό 101.251,76 € 
Σύνολο   με ΦΠΑ (9%) 110.364,42 ευρώ 

 
 
 
 
Οι τιμές προκύπτουν από τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
γίνεται χρήση τους μόνο για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των αντίστοιχων ειδών και ομάδων. 
 
 
 
 
 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ CPV 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 9% 17% 

Α Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική 
Τροφή (300 gr) 

15884000-8 5.025,69 € 452,31 €  5.478,00 € 

34.584,00 € Α Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας 
(800 gr) 

15511700-0 20.758,97 €  3.529,03 € 24.288,00 € 

Α Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική 
Τροφή (300 gr) 

15612220-9 4.420,18 397,82 €  4.818,00 € 

Β Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ 
(400 ml) 

15511600-9 8.587,16 € 772,84 €  9.360,00 € 
29.680,00 € 

Β Δημητριακά (Κορν - Φλέικς) 
(375 gr) 

15613311-1 18.642,20 € 1.677,80 €  20.320,00 € 

Γ Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά 
Παρθένο (1 lt) 

15411110-6 66.649,54 € 5.998,46 €  72.648,00 € 72.648,00 € 

Δ Βόειο Κρέας άνευ Oστών (500 
gr) 

15111200-1 166.623,85 € 14.996,15 €  181.620,00 € 
302.700,00 € 

Δ Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών 
(500 gr) 

15113000-3 111.082,57 € 9.997,43 €  121.080,00 € 

Ε Φασόλια - Μέτρια (500 gr) 03221210-1 31.547,45 2.839,27 €  34.386,72 € 

371.231,28 € 
Ε Φακές - Ψιλές (500 gr) 03212211-2 25.104,66 € 2.259,42 €  27.364,08 € 

Ε Φέτα Μυτιλήνης (500 gr) 15542300-2 56.207,78 € 5.058,70 €  61.266,48 € 

Ε Ρύζι - Γλασέ (1 k) 15611000-4 22.216,51 € 1.999,49 €  24.216,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

Ε Αλεύρι - Μαλακό (1 k) 15612120-8 21.550,02 € 1.939,50 €  23.489,52 € 

Ε Ζάχαρη Λευκή (1 k) 15831200-4 16.971,90 €  2.885,22 € 19.857,12 € 

Ε Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 (500 
gr) 

15851100-9 17.551,05 € 1.579,59 €  19.130,64 € 

Ε Τοματοπελτές (200 gr) 15331427-6 19.994,86 € 1.799,54 €  21.794,40 € 

Ε Ψωμί Συσκευασμένο Μακράς 
Διαρκείας (500 - 750 gr) 

15811500-1 34.978,67 €  5.946,37 € 40.925,04 € 

Ε Μαρμελάδα (450 -500 gr) 15332290-3 20.697,44 €  3.518,56 € 24.216,00 € 

Ε Φρυγανιές (250 gr) 15821110-3 22.353,23 €  3.800,05 € 26.153,28 € 

Ε Καφές Ελληνικός (480 – 490 
gr) 

15861100-2 41.394,87 €  7.037,13  € 48.432,00 € 

ΣΤ Μήλα - Κατηγορίας I (1 k) 03222321-9 51.653,39 € 4.648,81  €  56.302,20 € 

110.364,42 € ΣΤ Πορτοκάλια - Κατηγορίας I (1 
k) 

03222220-1 29.325,80 € 2.639,32 €  31.965,12 € 

ΣΤ Πατάτες (1 k) 03212100-1 20272,57 € 1.824,53 €  22.097,10 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
833.610,36 

€ 
60.880,98 

€ 
26.716,32 

€ 
921.207,70 € 921.207,70 € 

 
 

Μυτιλήνη 31/12/2016      

Συντάχθηκε 
Η Υπάλληλος Γρ. 

Προμηθειών 
 
 
 
 

Ε. ΑΡΓΥΡΟΥ 
 

 

Ελέχθηκε 
Η Προϊσταμένη του 

τμήματος 
 
 
 
 

Π.ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ 
 

Θεωρήθηκε 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Δ/νσης 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -                     

                            ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Όλα τα είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων 
κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας 
κατώτερης ποιότητας. 
Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Η συντήρηση και η διακίνηση των προϊόντων να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 
μεταφοράς τροφίμων. 
Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις. 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους 
και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΟΜΑΔΑ (Α) 
Είδη Κρεοπω  

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
1 

  
Κρέμα 

Δημητριακώ
ν – Βρεφική 
Τροφή (300 

gr) 

Τεμάχιο 300 gr Η κρέμα δημητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη κατηγορία των «μεταποιημένων 
τροφών με βάση τα δημητριακά».  
Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής 
τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 
609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 
Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria
monocytogenes και Enterobacter sakazakii όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων σε τρόφιμα. 
Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να φέρει ημερομηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 12 μήνες 
από την ημερομηνία παράδοσης. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» θα διατίθεται σε κλειστούς και 
σφραγισμένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα και 
καθαρού βάρους 300 gr ±30%. 

2 Γάλα 2ης 
Βρεφικής 

Ηλικίας (800 
gr) 

Τεμάχιο 800 gr «Παρασκευάσματα για βρέφη» με βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται τα τρόφιμα που προορίζονται 
για κατανάλωση από βρέφη κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους και ικανοποιούν πλήρως τις 
διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών έως την εισαγωγή κατάλληλων συμπληρωματικών τροφών. 
«Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» με βάση τον Καν.609/2013, ορίζονται 
τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από βρέφη, όταν εισάγονται στο 
διαιτολόγιό τους κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές και αποτελούν το κύριο υγρό 
στοιχείο ενός προοδευτικά διαφοροποιημένου διαιτολογίου των βρεφών αυτών». Ως «βρέφος» 
ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών.  
Το Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας θα πρέπει να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813 
από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
Επίσης, θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeriamonocytogenes και 
Enterobactersakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε 
τρόφιμα. Το παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πρέπει να 
φέρουν «ημερομηνία ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Τα 
παρασκευάσματα θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 800 gr ±30%. Τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας πρέπει να συσκευάζονται σε περιέκτες 
κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους 
Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα, και καθαρού βάρους 800gr ±30%. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

3 Κρέμα 
Ρυζάλευρο – 

Βρεφική 
Τροφή (300 

gr) 

Τεμάχιο 300 gr Το προϊόν «κρέμα ρυζάλευρο» πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 
υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Το προϊόν «κρέμα ρυζάλευρο» πρέπει να έχει λάβει αριθμό γνωστοποίησης βάσει της 
Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
Το προϊόν «κρέμα ρυζάλευρο» θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας 
για Listeria monocytogenes και Enterobacter sakazakii όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 
περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 
Το προϊόν «κρέμα ρυζάλευρο» πρέπει να φέρει ημερομηνία “ανάλωσης έως” τουλάχιστον 
12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Το προϊόν «κρέμα ρυζάλευρο» θα διατίθεται σε 
κλειστούς και σφραγισμένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με 
τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών και 
Αντικειμένων για επαφή με τρόφιμα και καθαρού βάρους 300 gr ±30%. 

 

 

 ΟΜΑΔΑ (Β) 
Είδη Κρεοπω  

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
1 

  
Συμπυκνωμέ

νο Γάλα 
Εβαπορέ 
(400 ml) 

Τεμάχιο 400 ml Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, μερικά 
αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε 
ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) και να συμμορφώνεται πλήρως 
με το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. 
Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον 
από την ημερομηνία παραλαβής του. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου γάλακτος 
(ολική οξύτητα, pH, χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και αντιμικροβιακών παραγόντων, 
βαρέα μέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, μυκοτοξίνες κ.ά.). Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με την 
L.monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005). Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι 
συσκευασμένο σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό περιεχομένου περίπου 400ml, κατάλληλα για 
επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής 
νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. Η εξωτερική και εσωτερική 
επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι 
πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα 
και σύμφωνα με την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα 
εύκολου ανοίγματος. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και 
παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές. 

2 Δημητριακά 
(Κορν 

Φλέικς) (375 
gr)  

Τεμάχιο 375 gr  Τα «Δημητριακά (Κορν Φλέικς)» θα πρέπει  
--- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). 
--- Να είναι σε τυποποιημένες συσκευασίες 375 gr, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία παράδοσης. 
--- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
--- Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 

 

 

 ΟΜΑΔΑ (Γ) 
Είδη Κρεοπω  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

1 Ελαιόλαδο – 
Εξαιρετικά 

Παρθένο (1lt)  

Τεμάχια 1 lt Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 
παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του 
ελαιολάδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά με 
τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις 
μεθόδους προσδιορισμού, και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα 
χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 και 
γενικότερα στην λοιπή κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Να έχει χρόνο ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 12 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. 
Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ 
άρθρο 70. Να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιολάδου. Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
του προϊόντος να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ.2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις του, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των 
πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού, σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε περιέκτες 
κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 1,0 λίτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας.(Κ.Τ.Π.). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

 
  

 

 ΟΜΑΔΑ (Δ) 
Είδη Κρεοπω  

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 
A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
1 Βόειο Κρέας  

άνευ Οστών 
(500 gr)  

Τεμάχιο 500 gr Το «Βόειο Κρέας άνευ Οστών» θα πρέπει: 
--- Να είναι από νωπό κρέας Α' ποιότητας (μπούτι ή σπάλα), απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες 
κ.λπ., το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. 
--- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες 
κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
--- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
--- Κατά τον χρόνο παράδοσης του, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C, οξύτητα 
(PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 
--- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
--- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
--- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

--Να είναι συσκευασμένο σε συσκευασίες  (Τεμάχια) των 500 gr. 

2 Χοιρινό 
Κρέας άνευ 
Οστών (500 

gr) 

Τεμάχιο 500 gr - Το «Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών» θα πρέπει: 
--- Να είναι από νωπό κρέας Α' ποιότητας (μπούτι), απαλλαγμένο από οστά, λίπος, τένοντες κ.λ.π., το 
οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος, χωρίς οσμή και αίματα. 
--- Να είναι σφαγμένο πριν από 48 ώρες έως 6 ημέρες, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί  κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει σφραγίδες 
κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. 
--- Να έχει ετικέτα επισήμανσης με στοιχεία ιχνηλασιμότητας. 
--- Κατά τον χρόνο παράδοσης του, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των 4-6 C, οξύτητα 
(PH) μεγαλύτερη του 5,8 μικρότερη του 4 και αλλοίωση του χρώματος, της οσμής, και της σύστασης. 
--- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
--- Η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
--- Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ 203/98 και του HACCP και τις οδηγίες του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 
---Να είναι συσκευασμένο σε συσκευασίες  (Tεμάχια) των 500 gr. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

  ΟΜΑΔΑ (Ε)  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
1 Φασόλια – Μέτρια (500 

gr) 
Τεμάχιο 500 
gr 

Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού 
φασίολος (Phaseolus vulgaris) της οικογένειας των  
ψυχανθών (Leguminosae).Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και τη μορφή τους σε 
κατηγορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει. Τα υπό 
προμήθεια φασόλια θα είναι μεσόσπερμα (μέτρια). Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά 
των φασολιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 
12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Τα ξερά φασόλια θα 
πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες σε κλειστές 
συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή 
νομοθεσία. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με τρύπες. 

2 Φακές – Ψιλές (500 gr) Τεμάχιο 500 
gr 

Η ονομασία «Φακή» (LENS CULIΝARIS) αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα 
του φυτού της οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). Εμφανίζεται με διάφορα χρώματα 
(πράσινη, καφέ, κόκκινη). Οι υπό προμήθεια φακές θα είναι καφέ χρώματος. Οι ποικιλίες φακής 
ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων, στις εξής κατηγορίες: 
μεγαλόσπερμες (πλατιές ή χοντρές), μεσόσπερμες, μικρόσπερμες (ψιλές). Οι υπό προμήθεια φακές 
θα είναι ψιλές. Η φακή θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 12 
μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά της φακής (ξένες ύλες, υγρασία, πτητικές ουσίες  κ.λ.π.), θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). Η φακή πρέπει να 
είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή με τρόφιμα περιέκτες, σε συσκευασίες καθαρού 
βάρους περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. Η 
συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη ή με τρύπες. 

3 Φέτα Μυτιλήνης (500 
gr) 

Τεμάχιο 500 
gr 

Η Φέτα Μυτιλήνης θα πρέπει 
---  Να είναι Α’ ποιότητας, κατηγορίας προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα με την ΥΑ313027/14-1-
1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και ΥΑ379115/19-7-2000/ΦΕΚ Β 949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) 
αριθ.1107/1996 L 148/21.06.96) και Καν.(ΕΚ) αριθ.1509/2000 (L 174/13.07.00).  
--- Θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες ενδείξεις: α) το όνομα του 
προϊόντος, β) προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ - Μυτιλήνης) , γ) η επωνυμία 
και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, δ) το βάρος του περιεχομένου, ε) η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
--- Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. 
--- Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή και γεύση 
--- Η συσκευασία να είναι σε δοχεία πλαστικά των 500 gr, κατάλληλα για τρόφιμα, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης 
κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. 
--Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η 
Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP.  
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4 Ρύζι – Γλασέ (1k) Τεμάχιο 1 k Το «Ρύζι – γλασέ» θα πρέπει: 
---Να είναι Α' ποιότητας --- Σε αεροστεγής συσκευασία 1 kg, με ένδειξη της ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. Να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το 
λιγότερο 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 
---Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
---Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

5 Αλεύρι – Μαλακό (1k) Τεμάχιο 1 k Το «Αλεύρι – Μαλακό» θα πρέπει: 
---Να παράγεται από αγνές πρώτες ύλες και να πληρεί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
---Να παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συσκευασίες 1k, αεροστεγή με ένδειξη ημερομηνίας 
παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το λιγότερο 
12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 
---Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%. 
---Να είναι αποκλειστικά και μόνο προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένου από 
πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. 

6 Ζάχαρη - Λευκή (1k) Τεμάχιο 1 k Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 και 
Κ.Τ.Π.). Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς συσσωματώματα και να ρέει 
ελεύθερα. Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). Η 
περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% ή άνω, 
προσδιοριζόμενη με την πολωσιμετρική μέθοδο (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013). Η μέγιστη 
περιεκτικότητα σε ιμβερτοσάκχαρο είναι 0,04%. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά 
που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013. 

7 Ζυμαρικά – Σπαγγέτι No 
6 (500 gr) 

Τεμάχιο 500 
gr 

Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι Νο 6». Τα ζυμαρικά θα 
πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12  
μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, 
χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. 
Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν μαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να είναι παραμορφωμένα ή 
επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες. 
Τα ζυμαρικά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε διάφανους, πλαστικούς περιέκτες, κατάλληλους 
για επαφή με τρόφιμα και καθαρού περιεχομένου 0,5κιλού σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). 

8 Τοματοπελτές (200 gr)  Τεμάχιο 200 
gr 

Με τον όρο τοματοπολτός εννοείται το προϊόν που παρασκευάζεται από τη συμπύκνωση του 
σαρκώδους χυμού των νωπών ώριμων καρπών, καλής ποιότητας, κόκκινης τομάτας (Lycopersicum 
esculentum P.Mill) με αποβολή μέρους του περιεχόμενου νερού. Ο τοματοπολτός θα πρέπει να έχει 
χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 24 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής του. Ο 
τοματοπολτός θα είναι διπλής ή τριπλής συμπύκνωσης, με στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 
τουλάχιστον 28% και 36% αντίστοιχα. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του τοματοπολτού 
(οξύτητα, στερεά συστατικά, χρωστικές ουσίες, περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι κ.λ.π.), θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Ο 
τοματοπολτός θα πρέπει να είναι συσκευασμένος σε λευκοσιδηρά δοχεία με καθαρό βάρος 
περιεχομένου 200 γραμμαρίων, κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής νομοθεσίας 
(Κ.Τ.Π.). Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. Η συσκευασία θα 
πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές. 
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 ΟΜΑΔΑ (ΣΤ)  ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

A/A Ε Ι Δ Ο Σ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
1 Μήλα Κατηγορίας 

I (1 k) 
Τεμάχιο 
(δίχτυ 1k)  

Τα «Μήλα Κατηγορίας I», θα πρέπει: 
--- Να είναι Α' ποιότητας, της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές 
προδιαγραφές της κατηγορίας. 
--- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
--- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
--- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα και απαλλαγμένα από ζιζάνια. 
--- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής και ο Παραγωγός. 
--- Να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
--- Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες «διχτάκια» του 1 κιλού. 

9 Ψωμί Συσκευασμένο 
Μακράς Διαρκείας (500 

– 750 gr) 

Τεμάχιο 500 
– 750 gr 

Το «Ψωμί Συσκευασμένο – Μακράς Διαρκείας» θα πρέπει  
---Να είναι Λευκό Τύπου Α’ 
--- Να είναι πρόσφατης παραγωγής, καλά ψημένο, σε άριστη συσκευασία με ημερομηνία λήξης. 
-Να είναι σε συσκευασία 500 - 750 gr. 
- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

10 Μαρμελάδα - (450 – 
500 gr)  

Τεμάχιο 450 
– 500 gr 

Η «Μαρμελάδα» θα πρέπει να: 
--- Είναι διαφόρων γεύσεων από φρούτα Α' ποιότητας και να πληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. 
--- Να είναι σε συσκευασία 450 - 500 gr. με ημερομηνία παραγωγής και λήξης τουλάχιστον 12 
μήνης από την ημερομηνία παράδοσης της. 
--- Χωρίς προσθήκη συντηρητικών 
--- Να υπάρχει στη συσκευασία ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. 
Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

11 Φρυγανιές (250 gr) Τεμάχιο 250 
gr 

Οι «Φρυγανιές» θα πρέπει  
--- Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (σίτο). 
--- Να έχουν τυποποιημένη συσκευασία 250 gr. 
--- Να είναι ολόκληρες, χωρίς σπασίματα και με τρίμματα, με χρόνο ελάχιστης διαθεσιμότητας του 
προϊόντος τουλάχιστον 12 μήνες. 
--- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 

12 Καφές Ελληνικός (480 – 
490 gr) 

Τεμάχιο 480 
– 490 gr 

Ο «Ελληνικός Καφές» θα πρέπει να: 
--- σε αναλλοίωτη συσκευασία 480 – 490 gr 
--- Η συσκευασία να μη φέρει σχίσματα ή ελαττώματα 
--- Mε χρόνο ελάχιστης διαθεσιμότητας του προϊόντος τουλάχιστον 12 μήνες 
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2 Πορτοκάλια 
Κατηγορίας I (1 k ) 

Τεμάχιο 
(δίχτυ 1k) 

Τα «Πορτοκάλια Κατηγορίας I», θα πρέπει: 
--- Να είναι Α' ποιότητας, της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές 
προδιαγραφές της κατηγορίας. 
--- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
--- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
--- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα και απαλλαγμένα από ζιζάνια. 
--- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής και ο Παραγωγός. 
--- Να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μην είναι μεταλλαγμένα. 
--- Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες «διχτάκια» του 1 κιλού. 

3 Πατάτες (1 k ) Τεμάχιο 
(δίχτυ 1k) 

Οι «Πατάτες», θα πρέπει: 
--- Να είναι Α' ποιότητας, της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές 
προδιαγραφές της κατηγορίας. 
--- Να μην είναι χτυπημένες, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και 
οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
--- Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. 
--- Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθεις, φρέσκιες και απαλλαγμένες από ζιζάνια. 
--- Στα συνοδευτικά δελτία να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής και ο Παραγωγός. 
--- Να είναι απαλλαγμένες από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ραδιενεργά κατάλοιπα 
και να μην είναι μεταλλαγμένες. 
--- Να είναι συσκευασμένες σε συσκευασίες «διχτάκια» του 1 κιλού. 

 

Στην εξωτερική επιφάνεια τόσο των χαρτοκιβωτίων στα οποία θα μεταφέρονται τα είδη, όσο και στις συσκευασίες των 
ειδών θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 Το είδος του τροφίμου: (π.χ.) «Κρέμα δημητριακών» 
 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’ 
 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή συσκευασίας. 
 Η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- Κατάθεση προσφορών & Προέλευση των προσφερομένων  αγαθών 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης. 
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2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα 
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού 
προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. 

3. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των 
υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 
εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία 
θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

 

Παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών 

 

1. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια κάθε φορά επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 
1. Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη, δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και 
αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα 
αποκαταστήσει, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάστασή των με άλλα που να 
πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 106 του Ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε 
δειγματοληπτικό έλεγχο των προς παράδοση προϊόντων. 
Αναλυτικά : 

• Η μεταφορά των ειδών γίνεται στο χώρο που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Γ με καθαρά και απολυμασμένα μέσα 
του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά 
διαμορφωμένα όργανα ψυγεία. 

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ. 

• Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. 

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους ζητηθεί. 

• Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που 
υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

• Η Επιτροπή παραλαβής έχει ως αντικείμενο: 

1. Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής. 

2. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. 

3. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους τροφίμων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
   

 

4. Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. 

5. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-3) η επιτροπή έχει το δικαίωμα απόρριψης των 
ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη περίπτωση ο Δήμος Λέσβου έχει το 
δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 

• Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το αν τηρούνται 
τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά μεταφοράς των 
τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην 
Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. 

• Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον συγκεκριμένο είδος 
δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον Δήμο Λέσβου (τουλάχιστον πέντε 
εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει ευθύνη. 

• Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε ο κάθε φορέας έχει το δικαίωμα να το αγοράζει 
(αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

• Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται «δελτία αποστολής» ανά ομάδα ειδών, καθώς και τα αντίστοιχα τιμολόγια, με τις 
τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου. (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). Τα 
τιμολόγια πώλησης για τα είδη, για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης, θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία 
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης . 

 
Μυτιλήνη 31/12/2016      

Συντάχθηκε 
Η Υπάλληλος Γρ. Προμηθειών 

 
 
 
 

Ε. ΑΡΓΥΡΟΥ 
 

 

Ελέχθηκε 
Η Προϊσταμένη του τμήματος 

 
 
 
 

Π.ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ 
 

Θεωρήθηκε 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   
 

«ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
Οι συνολικές ποσότητες των ειδών ανά ομάδα θα παραδοθούν: 
Α) στην Κεντρική Αποθήκη του ΤΕΒΑ στην Μυτιλήνη για τα κάτωθι είδη: 

• Κρέμα Δημητριακών – Βρεφική Τροφή  

• Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας 

• Κρέμα Ρυζάλευρο – Βρεφική Τροφή 

• Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ 

• Δημητριακά (Κορν Φλέικς) 

• Ελαιόλαδο – Εξαιρετικά Παρθένο 

• Φασόλια - Μέτρια 

• Φακές - Ψιλές 

• Φέτα Μυτιλήνης 

• Ρύζι - Γλασέ 

• Αλεύρι - Μαλακό 

• Ζάχαρη Λευκή 

• Ζυμαρικά Σπαγγέτι No6 

• Τοματοπελτές 

• Ψωμί Συσκευασμένο Μακράς Διαρκείας 

• Μαρμελάδα 

• Φρυγανιές 

• Καφές Ελληνικός 

• Μήλα Κατηγορίας I 

• Πορτοκάλια Κατηγορίας I 

• Πατάτες  

 

Β) στο Ψυγείο του ΤΕΒΑ στην Μυτιλήνη για τα κάτωθι είδη: 
 Βόειο Κρέας άνευ Οστών 
 Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών 

 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ 
Αναλυτικότερα: 
Ομάδα Α: Βρεφικές Τροφές 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
1 Κρέμα Δημητριακών – Βρεφική Τροφή 

(300 gr) 
Τεμάχια 1.320 

2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) Τεμάχια 1.320 
3 Κρέμα Ρυζάλευρο – Βρεφική Τροφή (ή 

(300 gr) 
Τεμάχια 1.320 

                                                                  
Ομάδα Β: Παιδικές Τροφές 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

1 Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (400 ml) Τεμάχια 12.000 
2 Δημητριακά (Κορν Φλέικς) (375 gr) Τεμάχια 8.000 

Ομάδα Γ:  Ελαιόλαδο 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
1 Ελαιόλαδο – Εξαιρετικά Παρθένο (1lt) Τεμάχια 12.108 

Ομάδα Δ: Είδη Κρεοπωλείου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
1 Βόειο Κρέας άνευ Οστών (500 gr) Τεμάχια 24.216 
2 Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (500 gr) Τεμάχια 24.216 

Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
1 Φασόλια – Μέτρια (500 gr) Τεμάχια 24.216 
2 Φακές – Ψιλές (500 gr) Τεμάχια 24.216 
3 Φέτα Μυτιλήνης (500 gr) Τεμάχια 12.108 
4 Ρύζι – Γλασέ (1k) Τεμάχια 24.216 
5 Αλεύρι – Μαλακό (1 k) Τεμάχια 24.216 
6 Ζάχαρη Λευκή (1 k) Τεμάχια 24.216 
7 Ζυμαρικά Σπαγγέτι No 6 (500 gr) Τεμάχια 24.216 
8 Τοματοπελτές (200 gr) Τεμάχια 24.216 
9 Ψωμί Συσκ.Μακράς Διαρκείας (500–750 gr) Τεμάχια 24.216 
10 Μαρμελάδα (450 – 500 gr) Τεμάχια 12.108 
11 Φρυγανιές (250 gr) Τεμάχια 24.216 
12 Καφές Ελληνικός (480 – 490 gr) Τεμάχια 12.108 

Ομάδα Ζ: Είδη Οπωροπωλείου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
1 Μήλα Κατηγορίας I (1 k) Τεμάχια 36.324 
2 Πορτοκάλια Κατηγορίας I (1 k) Τεμάχια 36.324 
3 Πατάτες (1 k) Τεμάχια 30.270 

                                                                                          
 
                            

 

 

 

 

 

 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

                                                              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ομάδα Α: Βρεφικές Τροφές 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 
όπως αναφέρεται 
επί της 
συσκευασίας 

1 Κρέμα Δημητριακών – 
Βρεφική Τροφή (300 

gr) 

   

2 Γάλα 2ης Βρεφικής 
Ηλικίας (800 gr) 

   

3 Κρέμα Ρυζάλευρο – 
Βρεφική Τροφή (300 

gr) 

   

              

                                                            
Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
 

 
 

 

 

 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

Ομάδα Β: Παιδικές Τροφές 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 
όπως αναφέρεται 
επί της 
συσκευασίας 

1 Συμπυκνωμένο Γάλα 
Εβαπορέ (400 ml) 

   

2 Δημητριακά (Κορν 
Φλέικς) (375 gr) 

   

              

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

Ομάδα Γ: Ελαιόλαδο                                        
 

α/α Είδος Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 
όπως αναφέρεται 
επί της 
συσκευασίας 

1 Ελαιόλαδο – 
Εξαιρετικά Παρθένο 
(1lt) 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

Ομάδα Δ: Είδη Κρεοπωλείου  
 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 
όπως αναφέρεται 
επί της 
συσκευασίας 

1 Βόειο Κρέας άνευ 
Οστών (500 gr) 

   

2 Χοιρινό Κρέας άνευ 
Οστών (500 gr) 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

Ομάδα Ε: Είδη Παντοπωλείου  
 
 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 
όπως αναφέρεται 
επί της 
συσκευασίας 

1 Φασόλια – Μέτρια (500 
gr) 

   

2 Φακές – Ψιλές (500 gr)    

3 Φέτα Μυτιλήνης (500 
gr) 

   

4 Ρύζι – Γλασέ (1k)    

5 Αλεύρι – Μαλακό (1 k)    

6 Ζάχαρη Λευκή (1 k)    

7 Ζυμαρικά Σπαγγέτι No 
6 (500 gr) 

   

8 Τοματοπελτές (200 gr)    

9 Ψωμί Συσκευασμένο 
Μακράς Διαρκείας (500 
– 750 gr) 

   

10 Μαρμελάδα (450 – 500 
gr) 

   

11 Φρυγανιές (250 gr)    

12 Καφές Ελληνικός (480 – 
490 gr) 

   

Ο προσφέρων 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
 
 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

Ομάδα Ζ: Είδη Οπωροπωλείου 
 

α/α Είδος  Περιγραφή Χώρα Προέλευσης Μάρκα Προϊόντος 
όπως αναφέρεται 
επί της 
συσκευασίας 

1 Μήλα Κατηγορίας I (1 
k) 

   

2 Πορτοκάλια 
Κατηγορίας I (1 k) 

   

3 Πατάτες (1 k)    

 
 
                                                                                        
 
 

 Ο προσφέρων 
 
 

 
(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

                                                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, έδρα …………………………..…...., οδός 
……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

 

 

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 
Α Ομάδα Α Βρεφικές Τροφές Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 
1 Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική Τροφή 

(300 gr) 
   

2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr)    
3 Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική Τροφή 

(300 gr) 
   

ΣΥΝΟΛΟ  
α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Β Ομάδα Β Παιδικές Τροφές Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 
1 Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (400 

ml) 
   

2 Δημητριακά (Κορν - Φλέικς) (375 gr)    
ΣΥΝΟΛΟ  

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 
Γ Ομάδα Γ Ελαιόλαδο Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 
1 Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθένο (1 lt)    

ΣΥΝΟΛΟ  
α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Δ Ομάδα Δ Είδη Κρεοπωλείου Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 
1 Βόειο Κρέας άνευ Oστών (500 gr)    
2 Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (500 gr)    

ΣΥΝΟΛΟ  
α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 

Ε Ομάδα Ε Είδη Παντοπωλείου Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 
1 Φασόλια - Μέτρια (500 gr)    
2 Φακές - Ψιλές (500 gr)    
3 Φέτα Μυτιλήνης (500 gr)    
4 Ρύζι - Γλασέ (1 k)    
5 Αλεύρι - Μαλακό (1 k)    
6 Ζάχαρη Λευκή (1 k)    
7 Ζυμαρικά-Σπαγγέτι No6 (500 gr)    
8 Τοματοπελτές (200 gr)    
9 Ψωμί Συσκευασμένο Μακράς 

Διαρκείας (500 - 750 gr) 
   

10 Μαρμελάδα (450 -500 gr)    



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

11 Φρυγανιές (250 gr)    
12 Καφές Ελληνικός (480 – 490 gr)    

ΣΥΝΟΛΟ  
     

α/α Είδος  Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες Τιμή σε Ευρώ 
ΣΤ Ομάδα ΣΤ Είδη Οπωροπωλείου Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 
1 Μήλα - Κατηγορίας I (1 k)    
2 Πορτοκάλια - Κατηγορίας I (1 k)    
3 Πατάτες (1 k)    

ΣΥΝΟΛΟ  
 

ΤΟΠΟΣ……………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ…………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
 

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας  .......................... 

Κατάστημα  ...........................  

Ημερομηνία έκδοσης  ...............  

ΕΥΡΩ  ................................  

Προς: ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν….. για ΕΥΡΩ  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ(και

 ολογράφως)υπέρ  της Εταιρείας 

 ...................................................... ,οδός ............................ αριθμός ..., ΤΚ .............. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 

των εταιριών) (1)  ...........................  , (2)  ............................. κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών, δια την 

συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της  .......  για την 

προμήθεια ....................................................................................................  σύμφωνα με την υπ' αριθ.  Διακήρυξή 

σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα 

καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............................................................. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας ............................  

Κατάστημα  .............................  

Ημερομηνία έκδοσης  ...............  

ΕΥΡΩ .................................  

Προς: (1) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν ................................... για 

ΕΥΡΩ .............................................................................................................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

  (και ολογράφως)   στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της 

Εταιρείας , οδός , αριθμός , ΤΚ  (ή 

σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) , (2) , κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), 

για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό 

  σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 

  (αριθμός διακήρυξης  / ) προς κάλυψη αναγκών του 

  και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας   ΕΥΡΩ 

αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

 
 



   

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 
 

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

του ΤΕΒΑ 
             

 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ ...................  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη  Μυτιλήνη σήμερα την  ......../ ..... /...2017, στο Δημαρχείο του Δήμου Λέσβου, μεταξύ αφενός του Δημάρχου 
Λέσβου, κα Γαληνού Σπυρίδωνα  που με την ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Λέσβου  και θα καλείται στο 
εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της εταιρείας/του φυσικού προσώπου «…… », με έδρα:……………   , 
Α.Φ.Μ.: 
 ......................... , Δ.Ο.Υ ............................, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ................................................  ΑΔΤ 
 ................... , σύμφωνα με το ΦΕΚ  .....................................  τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής 
"Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπ' όψιν του: 

•  Την  διακήρυξη του Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ '' 
- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και ο συμπληρωματικός και οι 
εφαρμοστικοί αυτού 

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

• Την υπ. Αριθ. Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 1064/5-6-2015) Υπουργική Απόφαση «Προσδιορισμός 
Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος I 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FAED)». 

• Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού 

 

Αξία προ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α....% Αξία με Φ.Π.Α. 

   

Αξία προ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α....% Αξία με Φ.Π.Α. 

   

Σύνολο  
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και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη 
χρηματοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ 
Β’ 2205/2015). 

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

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
• Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
• Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος 

θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000. 
• Τον Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α') "Ονομαστικοποίηση 

των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα" όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α'). 

• Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α/7-4-2014) και τον Ν. 4412/2016. 

• Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 
• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
• Τον N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
• Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις''. 
• Τον Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

• Την ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Π1/667/29-3-2005 
(ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 
προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του 
άρθρου 2 του Ν.2286/95, από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. 

• Την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ 29/Α'/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α'240), που 
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α' 18). 

• Τον Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 
• Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
• Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα   
• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 

• Την ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
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Δημοσίων Συμβάσεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 
• Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 του Ν. 

4013/2011. 
• Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
• Τον Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 
• Τις διατάξεις του Κ.Τ.Π. και της Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 

Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου». 

• Το Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007. 

• Τον κανονισμός της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου). 
• Την από 3/17-06-2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. 

Β'/08-10-2012, Υγειονομική διάταξη - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων 
& ποτών). 

• Τον Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις». 
• Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
• Την με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Θεανώς Φωτίου "Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 
Παρακολούθησης  και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
του Απόρους (ΤΕΒΑ/FAED). 

• Την υπ’ αριθμ. 1039 / 20-5-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» & με Κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». 

• Την υπ. Αρ. Πρωτ.: Δ23/οικ./46856/3781 / 13.10.2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» 

• Την υπ. υπ. αριθμ. xxx/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου σχετικά με την Αποδοχή Ένταξης  της  
πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ»», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
Δ23/οικ. 49681/3647-5/11/2015, με την οποία αποδέχεται τους όρους ένταξης και υλοποίησης της, καθώς και 
το πόσο της επιχορήγησης και αναμορφώνει ανάλογα τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 του 
Δήμου Λέσβου. 

• Την με ΑΠ xxx/xx/xx/2016 (ΑΔΑ.......) Απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2016, στη ΣΑΕ 093/8 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" 
της Απόφασης αυτής. 

• Την υπ. αριθ. xxx/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας. 
• Το με ΑΠ. xxx/xx/xx/2016 έγγραφο της Δ/Αρχής με την διατύπωση της σύμφωνης γνώμη της επί της Διακήρυξης. 
• Η  υπ. αριθ. xxx/xx-xx-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

και η υπ΄ αριθμ. xxx/xx-xx-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Καθορισμός Όρων Διακήρυξης ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 
προμήθειας τροφίμων. 

• Την αρθμ........ /2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου …………………… «Συγκρότηση Επιτροπής 
Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών  

• Το από ../..-..-2016 Πρακτικό Νο 1 «Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» της Επιτροπής Διενέργειας 
διαγωνισμού. 
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• Το από ../..-..-2016 Πρακτικό Νο 2 «Αποσφράγιση & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμού. 

• Το από .../..-..-2016 Πρακτικό Νο 3 «Αποσφράγιση & Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» της Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμού. 

• Την αριθμ. xx/2016 (ΑΔΑ: ...) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου «Έγκριση Πρακτικών της 
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού - κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού», καθώς και την αριθμ
 xx/...-..-..-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. 

• Την αριθμ. .../2016 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου 
• Την οικονομική προσφορά του αναδόχου  
• Την αριθμ xx/..-..-2015 Ανακοίνωση Κατακύρωσης της προμήθειας. 

 
Αναθέτει 

στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια  .............................. τροφίμων με τα είδη της 
Ομάδας .......................................................................................................................... , όπως και τη μεταφορά των 
ειδών του παραρτήματος Α' της παρούσης, στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στην προκήρυξη, με τους 
ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 
 

Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση 
1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης ................. /2016 του διαγωνισμού και την προσφορά 
του προμηθευτή, που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση ...................... /2016 της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λέσβου. 

1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα Παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα 
μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο. 
1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση 
που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
αριθμ…../2016 Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 2 - Είδη - ποσότητα - τιμές 
2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους ή το ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε 
μέσης ημερήσιας τιμής του Δελτίου πιστοποίησης τιμών, καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο 
σε αυτή τη σύμβαση παράρτημα A'. 
2.2 Ο τόπος προορισμού των ειδών φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση Παράρτημα Β'. 
2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, 
που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε ……………… ευρώ πλέον ΦΠΑ…………..ευρώ. 
 

Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών - Προδιαγραφές 
3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και παρασκευής του αντίστοιχου 
εργοστασίου / εργοστασίων , όπως φαίνονται στο συνημμένο, σε αυτή τη σύμβαση, παράρτημα Γ'. 

3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, 
υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση. 

 
Άρθρο 4 - Διάρκεια σύμβασης 

Από την υπογραφή της και μέχρι >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
 

Άρθρο 5 - Προθεσμίες 
Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη 

αυτής, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Τμηματικής Διανομής των Ειδών. 
(Θα συμπληρωθεί κατάλληλα μετά την διαγωνιστική διαδικασία…) 

α/α Ομάδα Είδος 1η Διανομή 2η Διανομή 3η Διανομή 
Σεπτέμβριος 

4η Διανομή 
Νοέμβριος 
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Μάρτιος 2017 Ιούνιος 2017 2017 2017 

1 
Β
ρ
ε
φ
ι
κ
έ
ς
 
Τ
ρ
ο
φ
έ
ς

 

Κρέμα 
Δημητριακών - 
Βρεφική Τροφή 

(300 gr) 
        

2 
Γάλα 2ης 
Βρεφικής 

Ηλικίας (800 gr) 
        

3 

Κρέμα 
Ρυζάλευρο - 

Βρεφική Τροφή 
(300 gr) 

        

4 

Π
α
ι
δ
ι
κ
έ
ς
 
Τ
ρ
ο
φ
έ
ς
 Συμπυκνωμένο 

Γάλα Εβαπορέ 
(400 ml) 

        

5 
Δημητριακά 

(Κορν - Φλέικς) 
(375 gr) 

        

6 Ελαιόλαδο 
Ελαιόλαδο - 
Εξαιρετικά 

Παρθένο (1 lt) 
      

7 

Εί
δη

 Π
αν

το
πω

λε
ίο

υ 

Βόειο Κρέας 
άνευ Οστών 

(500 gr) 
        

8 
Χοιρινό Κρέας 
άνευ Οστών 

(500 gr) 
        

8 Φασόλια - 
Μέτρια (500 gr)         

10 Φακές – Ψιλές 
(500 gr)         

11 Φέτα Μυτιλήνης 
(500 gr)       

12 Ρύζι - Γλασέ (1 k)         

13 Αλεύρι - 
Μαλακό (1 k)         

14 Ζάχαρη Λευκή (1 
k)         

15 
Ζυμαρικά - 

Σπαγγέτι No 6 
(500 gr) 
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16 Τοματοπελτές 
(200 gr)         

17 

Ψωμί 
Συσκευασμένο 

Μακράς 
Διαρκείας (500 - 

750 gr) 

        

18 Μαρμελάδα 
(450 – 500 gr)         

19 Φρυγανιές (250 
gr)         

20 Καφές Ελληνικός 
(480 – 490 gr)       

21 

Εί
δη

 Ο
πω

ρο
πω

λε
ίο

υ 

Μήλα - 
Κατηγορίας I (1 

k) 
        

22 
Πορτοκάλια - 

Κατηγορίας I (1 
k) 

        

23 Πατάτες (1 k)         

 
Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής  από την υπηρεσία και εντός πέντε (5) 

ημερών από την παραγγελία.  
Τρόπος Παραλαβής: Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των ειδών στον τόπο 
παραλαβής. 
Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη 
Διακήρυξη και τον Ν.4412/2016. 

Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει στο Σημείο Παράδοσης, σύμφωνα με τον Πίνακα του 
Παραρτήματος Β' της σύμβασης, από την Επιτροπή Παραλαβής που συνεστήθη με την υπ. Αριθμ………/2016 
Απόφαση Δ.Σ. Η αποστολή των ειδών στο Σημείο Παράδοσης, θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή. 
5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
τους. 

Άρθρο 6 - Πληρωμές - κρατήσεις 
6.1 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 
άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν 
θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν 
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
6.2 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης. 
6.3 Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε παραλαβή τους, 
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
6.4 Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 
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6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει με ευθύνη του, στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
α) Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης 
β) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 
 

Άρθρο 7- Λοιποί όροι 
7.1 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή θα 
λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

7.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, με στοιχεία  ................ ποσού €, 
ημερομηνία έκδοσης ................ της Τράπεζας .....................................  

7.3 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
Για τον Δήμο Για τον Προμηθευτή 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


