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ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η - ΑΡΙΘΜ. 27/2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, 

Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική 

Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  «Είδη Τροφίμων» 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
Συνημμένα: 
Τεχνική Έκθεση 
Παράρτημα Α’ - Πίνακας Ποσοτήτων - Ενδεικτικός Προϋπ/σμός 
Παράρτημα Β’ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι 
Παράρτημα Γ’ – Σχέδιο Σύμβασης  
Παράρτημα Δ’ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
Παράρτημα Ε’ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 
Παράρτημα ΣΤ’ – Τιμολόγιο Προσφοράς 

 

CPV: 

15884000-8 / 15511700-0 / 15612220-9 / 15511600-9 / 15411110-6 / 15111200-1 / 15113000-3 
/ 15115100-8 / 03221210-1 / 03212211-2 / 03212212-9 / 15542300-2 / 15540000-5 / 03211300-

6 / 15612150-7 / 15831200-4 / 15851100-9 / 15851100-9 / 15331427-6 / 15811500-1 / 
15332290-3 / 15821110-3 / 15332400-8 / 15625000-5 / 03212100-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.706.530,00 € χωρίς το ΦΠΑ 

1.860.117,70 € με ΦΠΑ 
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
O Δήμος Μυτιλήνης είναι Επικεφαλής Εταίρος (Δικαιούχος) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Λέσβου 

(Ν0_51). Ως Δικαιούχος της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ 

Λέσβου – No_51» υλοποιεί το Υποέργο 1: «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η Προμήθεια, η Αποθήκευση και η Διανομή Τροφίμων στους δικαιούχους 
της Κοινωνικής Σύμπραξης της ΠΕ Λέσβου. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω 
ενεργειών, στις υποχρεώσεις των Αναδόχων περιλαμβάνεται: 

 η προμήθεια των Τροφίμων του πίνακα που ακολουθεί,  

 η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την οργάνωση και την εκτέλεση 
των διανομών των προς προμήθεια ειδών στους ωφελούμενους,  

 η προσωρινή αποθήκευση των ειδών σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, 

 η παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά των ειδών προς προσωρινή αποθήκευση/διανομή 
Τροφίμων, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ 
Λέσβου – No_51» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς  τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη 
διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος. 
 

Το Υποέργο 1 αφορά την προμήθεια τροφίμων και συγκεκριμένα των ειδών: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

Α’ ΒΡΕΦΙΚΕΣ & 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΤΡΟΦΕΣ 

Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική Τροφή (300 -350 gr) Τεμάχιο 12.000 

Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) Τεμάχιο 12.000 

Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική Τροφή (300 -350 gr) Τεμάχιο 12.000 

Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (410 ml) Τεμάχιο 50.000 

Β’ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθένο (1 lt) Τεμάχιο 30.000 

Γ’ ΚΡΕΑΤΑ Βόειο Κρέας άνευ Oστών (1 kg) Κιλό 22.000 
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Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (1 kg) Κιλό 20.000 

Αρνί (1 kg) Κιλό  48.000 

Δ
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Λ
ΕΙ

Ο
Υ 

Φασόλια - Μέτρια (500 gr) Τεμάχιο 20.000 

Φακές - Ψιλές (500 gr) Τεμάχιο 20.000 

Ρεβύθια (500 gr) Τεμάχιο 20.000 

Φέτα ΠΟΠ (1 kg) Τεμάχιο 16.000 

Γραβιέρα ΠΟΠ (1 kg) Τεμάχιο 16.000 

Ρύζι - Καρολίνα (500 gr) Τεμάχιο 16.000 

Αλεύρι - για όλες τις χρήσεις (1 kg) Τεμάχιο 16.000 

Ζάχαρη Λευκή - Κρυσταλλική (1 kg) Τεμάχιο 13.000 

Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 (500 gr) Τεμάχιο 22.000 

Χυλοπίτες (500 gr) Τεμάχιο 12.000 

Τοματοπολτός  (Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας) 
(500 gr) 

Τεμάχιο 12.000 

Ψωμί Συσκ.Μακράς Διαρκείας (500 - 750 gr) Τεμάχιο 10.000 

Μαρμελάδα (450 -500 gr) Τεμάχιο 12.000 

Φρυγανιές (250 gr) Τεμάχιο 13.000 

Κομπόστα Φρούτου (800 - 850 gr) Τεμάχιο 10.000 

Σιμιγδάλι Χονδρό (500 gr) Τεμάχιο 16.000 

Ε’ ΕΙΔΗ 
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

Υ 
Πατάτες (1 kg) Κιλό 76.500 

 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 15.6473.0009  του προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης οικον. έτους  
2019. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.).  

Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης ΣΑΕ: 093/8 – 
Κωδικός Έργου: 2018ΣΕ09380025. 
 

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με  Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό., Άνω των Ορίων, 
με: 

Κριτήριο κατακύρωσης:  
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων- ομάδων της μελέτης, όπως έχει αιτιολογηθεί στο 
Παράρτημα Β΄της παρούσης,  και η προσφορά θα υποβληθεί:  

I. Για τα είδη των Ομάδων Β’, Γ’, Ε’:  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 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

II. Για όλα τα υπόλοιπα είδη: Τη χαμηλότερη τιμή 
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συνολική προσφερόμενη τιμή.  
Ο κάθε «Προσφέρων» υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων, των ειδών και των 
ποσοτήτων αυτών.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για τα είδη με σταθερή τιμή και μεγαλύτερο προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης για τα είδη των οποίων η τιμή εξαρτάται από το Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου) για το σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών του ανωτέρω Συγκεντρωτικού Πίνακα.   
Για τα είδη των Ομάδων Β’, Γ’, Ε’, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν 
ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την παράδοση, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των τιμών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α').  
Οι προσφερόμενες τιμές και τα ποσοστά έκπτωσης  θα  παραμένουν σταθερά  καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
 
Χρόνος Παράδοσης:  
 
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης/συμβάσεων και μέχρι 

τη λήξη αυτής, σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό Πίνακα Τμηματικής Παράδοσης των Ειδών. Σε 

περίπτωση παράτασης του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να 

παραταθούν ισόχρονα. 

 
 

α/α Ομάδα Είδος 

Παράδοση 

Απρίλιος 

2020 

Παράδοση 

Ιούνιος 2020 

Παράδοση 

Σεπτέμβριος 

2020 

Α.1 

Α’ ΒΡΕΦΙΚΕΣ & 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΤΡΟΦΕΣ 

Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική Τροφή 
(300 -350 gr) Χ Χ χ 

Α.2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr) Χ Χ χ 

Α.3 
Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική Τροφή (300 

-350 gr) Χ Χ χ 

Α.4 Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (410 ml) Χ Χ χ 
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Β.1 Β’ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθένο (1 lt) Χ Χ χ 

Γ.1 

Γ’ ΚΡΕΑΤΑ 

Βόειο Κρέας άνευ Οστών (1 kg) Χ Χ χ 

Γ.2 Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (1 kg) Χ Χ χ 

Γ.3 Αρνί (1 kg) Χ Χ χ 

Δ.1 

Δ
’ Ε

ΙΔ
Η

 Π
Α

Ν
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Π
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Λ
ΕΙ

Ο
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Φασόλια - Μέτρια (500 gr) Χ Χ χ 

Δ.2 Φακές - Ψιλές (500 gr) Χ Χ Χ 

Δ.3 Ρεβύθια (500 gr) Χ Χ χ 

Δ.4 Φέτα (ΠΟΠ) (1 kg) Χ Χ χ 

Δ.5 Γραβιέρα (ΠΟΠ)  (1 kg) Χ Χ χ 

Δ.6 Ρύζι - Καρολίνα (500 gr) Χ Χ χ 

Δ.7 Αλεύρι - για όλες τις χρήσεις (1 kg) Χ Χ χ 

Δ.8 Ζάχαρη Λευκή - Κρυσταλλική (1 kg) Χ Χ χ 

Δ.9 Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 (500 gr) Χ Χ χ 

Δ.10 Χυλοπίτες (500 gr) Χ Χ χ 

Δ.11 

Τοματοπολτός (Ελαφρά 
συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας) 

 (500 gr) 
Χ Χ χ 

Δ.12 
Ψωμί Συσκ.Μακράς Διαρκείας (500 - 

750 gr) Χ Χ χ 

Δ.13 Μαρμελάδα (450 -500 gr) Χ Χ χ 

Δ.14 Φρυγανιές (250 gr) Χ Χ χ 

Δ.15 Κομπόστα Φρούτου (800 - 850 gr) χ Χ χ 
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Δ.16 Σιμιγδάλι Χονδρό (500 gr) χ Χ Χ 

Ε.1 
Ε’ ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Πατάτες (1 kg) χ Χ Χ 

 

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, του 

Δήμου Μυτιλήνης. 

 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 10 ημερών από την άφιξη των 

ειδών στον τόπο προορισμού της παρούσης. 

 

                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 9% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Α
’  

Β
Ρ

ΕΦ
ΙΚ

ΕΣ
 &

 Π
Α

ΙΔ
ΙΚ

ΕΣ
 Τ

Ρ
Ο

Φ
ΕΣ

 

Κρέμα 
Δημητριακών 

- Βρεφική 
Τροφή (300 -

350 gr) 

Τεμάχιο 3,22 € 12.000 38.640,00 € 3.477,60 € 42.117,60 € 

Γάλα 2ης 
Βρεφικής 

Ηλικίας (800 
gr) 

Τεμάχιο 14,28 € 12.000 171.360,00 € 15.422,40 € 186.782,40 € 

Κρέμα 
Ρυζάλευρο - 

Βρεφική 
Τροφή (300 -

350 gr) 

Τεμάχιο 3,74 € 12.000 44.880,00 € 4.039,20 € 48.919,20 € 

Συμπυκνωμέν
ο Γάλα 

Εβαπορέ (410 
ml) 

Τεμάχιο 0,60 € 50.000 30.000,00 € 2.700,00 € 32.700,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΑΝΕΥ ΦΠΑ  284.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΦΠΑ (9%) 25.639,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕ ΦΠΑ 310.519,20 € 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 9% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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Β
’ 

ΕΛ
Α

Ι

Ο
Λ

Α
Δ

Ο
 Ελαιόλαδο - 

Εξαιρετικά 
Παρθένο (1 lt) 

Τεμάχιο 6,16 € 30.000 184.800,00 € 16.632,00 € 201.432,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 184.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΦΠΑ (9%) 16.632,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΜΕ ΦΠΑ 201.432,00 € 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 9% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Γ’
 Κ

Ρ
ΕΑ

ΤΑ
 

Βόειο Κρέας 
άνευ Οστών 

(1 kg) 
Κιλό 7,70 € 22.000 169.400,00 € 15.246,00 € 184.646,00 € 

Χοιρινό Κρέας 
άνευ Οστών 

(1 kg) 
Κιλό 5,20 € 20.000 104.000,00 € 9.360,00 € 113.360,00 € 

Αρνί (1 kg) Κιλό 6,70 € 48.000 321.600,00 € 28.944,00 € 350.544,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 595.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΦΠΑ (9%) 53.550,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΜΕ ΦΠΑ 648.550,00 € 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 9% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Δ
’ Ε

ΙΔ
Η

 Π
Α

Ν
ΤΟ

Π
Ω

Λ
ΕΙ

Ο
Υ

 

Φασόλια - 
Μέτρια (500 

gr) 
Τεμάχιο 1,28 € 20.000 25.600,00 € 2.304,00 € 27.904,00 € 

Φακές - Ψιλές 
(500 gr) 

Τεμάχιο 1,43 € 20.000 28.600,00 € 2.574,00 € 31.174,00 € 

Ρεβύθια (500 
gr) 

Τεμάχιο 1,51 € 20.000 30.200,00 € 2.718,00 € 32.918,00 € 

Φέτα (ΠΟΠ)  
(1 kg) 

Τεμάχιο 9,45 € 16.000 151.200,00 € 13.608,00 € 164.808,00 € 

Γραβιέρα 

(ΠΟΠ)  
 (1 kg) 

Τεμάχιο 9,70 € 16.000 155.200,00 € 13.968,00 € 169.168,00 € 

Ρύζι - 
Καρολίνα (500 

gr) 
Τεμάχιο 1,13 € 16.000 18.080,00 € 1.627,20 € 19.707,20 € 

Αλεύρι - για 
όλες τις 

χρήσεις (1 kg) 
Τεμάχιο 0,91 € 16.000 14.560,00 € 1.310,40 € 15.870,40 € 

Ζάχαρη Λευκή 
- Κρυσταλλική 

(1 kg) 
Τεμάχιο 0,63 € 13.000 8.190,00 € 737,10 € 8.927,10 € 

Ζυμαρικά - 
Σπαγγέτι No 6 

(500 gr) 
Τεμάχιο 0,69 € 22.000 15.180,00 € 1.366,20 € 16.546,20 € 
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Χυλοπίτες 
(500 gr) 

Τεμάχιο 1,42 € 12.000 17.040,00 € 1.533,60 € 18.573,60 € 

Τοματοπολτός 
(Ελαφρά 

συμπυκνωμέν
ος χυμός 

ντομάτας)    
(500 gr) 

Τεμάχιο 0,66 € 12.000 7.920,00 € 712,80 € 8.632,80 € 

Ψωμί Συσκ. 
Μακράς 

Διαρκείας 
(500 - 750 gr) 

Τεμάχιο 1,40 € 10.000 14.000,00 € 1.260,00 € 15.260,00 € 

Μαρμελάδα 
(450 -500 gr) 

Τεμάχιο 1,79 € 12.000 21.480,00 € 1.933,20 € 23.413,20 € 

Φρυγανιές 
(250 gr) 

Τεμάχιο 0,94 € 13.000 12.220,00 € 1.099,80 € 13.319,80 € 

Κομπόστα 
Φρούτου (800 

- 850 gr) 
Τεμάχιο 1,97 € 10.000 19.700,00 € 1.773,00 € 21.473,00 € 

Σιμιγδάλι 
Χονδρό (500 

gr) 
Τεμάχιο 0,68 € 16.000 10.880,00 € 979,20 € 11.859,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 550.050,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΦΠΑ (9%) 49.504,50 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ' ΜΕ ΦΠΑ 599.554,50 € 

Ε’
 Ε

ΙΔ
Η

 

Ο
Π

Ο
Ρ

Ο

Π
Ω

Λ
ΕΙ

Ο
Υ

 Πατάτες  
(1 kg) 

Κιλό 1,20 € 76.500 91.800,00 € 8.262,00 € 100.062,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 91.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΦΠΑ (9%) 8.262,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε' ΜΕ ΦΠΑ 100.062,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ Α,Β,Γ,Δ & Ε' ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.706.530,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Α,Β,Γ,Δ & Ε' ΦΠΑ (9%) 153.587,70 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΜΑΔΩΝ Α,Β,Γ,Δ & Ε' ΜΕ ΦΠΑ 1.860.117,70 € 

 

                                                                                    Μυτιλήνη Δεκέμβριος 2019    

   

Συντάχθηκε 
 
 
 

Θεωρήθηκε 
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Μικές Κατσιγίνης 

 

 
Ευστρατία Βουγιούκα 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Τα προαναφερόμενα υπό προμήθεια είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Μελέτης. 
Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 
υπογεγραμμένου. 
Ο Προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί 
περιγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο αρχείο Θεωρημένο Τ.Π.  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της Διακήρυξης . Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι .  
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. 

 
Γενικές Παρατηρήσεις – Προδιαγραφές: 

Όλα τα είδη: 

 Θα πρέπει να βρίσκονται στις συνήθεις συσκευασίες του εμπορίου. 

 Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και ασφαλή.  

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

 Θα πρέπει 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.  
 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                    

   

 
 

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 

 

                                                                     ~ 10 ~                                              

                                                                                                                           

 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: 

 Ο πλήρης Τίτλος της Πράξης 

 Ο πλήρης τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ταμείου (ΤΕΒΑ) το οποίο 

χρηματοδοτεί τη Πράξη 

 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 επωνυμία του κατασκευαστή.  

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται (στο χαρτοκιβώτιο).  

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

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 
Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών: 
 

Είδος Τεχνική Προδιαγραφή 

Κρέμα Δημητριακών - 
Βρεφική Τροφή (300 -350 

gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 300 – 350 gr 

 Χαρακτηριστικά: 

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%. 

Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας 
(800 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 800 gr 
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 Χαρακτηριστικά: 

«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 2
ης

 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%. 

Κρέμα Ρυζάλευρο - 
Βρεφική Τροφή (300 - 350 

gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 300 – 350 gr 

 Χαρακτηριστικά: 

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%. 

Συμπυκνωμένο Γάλα 
Εβαπορέ (410 ml)  Συσκευασία:  
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Τεμάχιο 410 ml 

 Χαρακτηριστικά: 

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. 

Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά 
Παρθένο (1 lt) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 1 lt 

 Χαρακτηριστικά: 

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. 
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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.). 

Βόειο Κρέας άνευ Οστών (1 
kg) 

 Συσκευασία:  

Συσκευασία 1 kg (περίπου) 

 Χαρακτηριστικά: 

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. 
---Το κρέας μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός σε μερίδες), θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε δισκάκι με τη διαδικασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (ΜΑΡ).   

---Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004), της Εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2023/2006 

σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους 

υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ).  

---Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή 
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ανοίγματα). 

Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών 
(1 kg) 

 Συσκευασία:  

Συσκευασία 1 kg (περίπου) 

 Χαρακτηριστικά: 

- 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. 
---Το κρέας μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός σε μερίδες), θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε δισκάκι με τη διαδικασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (ΜΑΡ).   

---Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004), της Εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2023/2006 

σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους 

υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ).  

---Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή 
ανοίγματα). 

Αρνί (1 kg) 

 Συσκευασία:  

Συσκευασία 1 kg (περίπου) 

 Χαρακτηριστικά: 
Το αρνίσιο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να 

φέρει σήμανση αναγνώρισης σχήματος, σύμφωνα με την συντομογραφία και τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού 853/04. 

---Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 
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εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων από 

Τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν εγκριθεί για να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ.  

---Πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 

(Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί και 

ισχύουν.  

---Να προέρχεται από ζώα που έχουν διατραφεί και αναπτυχθεί καλά, είτε 

αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο γεννητικής ωριμότητας, είτε θηλυκά που 

δεν χρησιμοποιήθηκαν για αναπαραγωγή.  

---Να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης (όχι κατάψυξης) 4°C το 

ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος.  

---Να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία που να αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της συντήρησής τους.  

---Να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση 

πριν τη σφαγή και κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή.  

---Να έχει υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση μετά την σφαγή και να έχει 

κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

---Να προέρχεται από εγκατάσταση που έχει κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης 

Α από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.  

---Να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης το πολύ 10 ημέρες από την ημερομηνία 

παράδοσης του.  

---Πρέπει να έχει χρώμα και οσμή χαρακτηριστική του είδους.  

---Πρέπει να είναι καθαρό και να μην αναδίδει δυσάρεστες οσμές.  

---Πρέπει να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης.  

---Πρέπει να είναι χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, χωρίς αλλοιώσεις από 

κτυπήματα καθώς και ίχνη προηγούμενης κατάψυξης.  

Δεν είναι αποδεκτή η ύπαρξη:  

• Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς με το κρέας.  

• Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών.  

---Πρέπει να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη 

συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.  

---Πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακών παραγόντων (Καν. 

37/2010) καθώς και επιμολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια με τις 

διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006).  

---Πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

---Το κρέας μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός σε μερίδες), θα πρέπει να 

συσκευάζεται σε δισκάκι με τη διαδικασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (ΜΑΡ).   

---Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004), της Εθνικής 

νομοθεσίας (ΚΤΠ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 2023/2006 

σχετικά με τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που 
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προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης, να πληρούν τους όρους 

υγιεινής σύμφωνα με τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ).  

---Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές, σχισίματα ή 

ανοίγματα).  

Φασόλια - Μέτρια (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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. 

Φακές - Ψιλές (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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. 
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Ρεβύθια (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
Η ονομασία «ρεβύθια» (Cicer arietinum) αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, 

βρώσιμα σπέρματα του φυτού που είναι μονοετές, ποώδες, αγγειόσπερμο, 

δικότυλο και ανήκει στην υποοικογένεια των ψυχανθών. Είναι θάμνος που 

δύσκολα ξεπερνά τα 60 εκατοστά και καλλιεργείται για τα σπόρια του τα ρεβύθια. 

Έχει την επιστημονική ονομασία Cicer arietinum - Ερέβινθος ο κοινός. Η ποιότητα, 

η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ρεβυθιών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Τα ρεβύθια 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 ρεβύθια 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. 

Φέτα (ΠΟΠ)  (1 kg) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 1 kg 

 Χαρακτηριστικά: 
Η Φέτα 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 - ……) , 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. 

Γραβιέρα (ΠΟΠ) (1 kg) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 1 kg 

 Χαρακτηριστικά: 
Η Γραβιέρα θα πρέπει: 
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---  Να είναι Α’ ποιότητας, κατηγορίας προέλευσης ΠΟΠ σύμφωνα με την 

ΥΑ313027/14-1-1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 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 - …………..), γ) 

η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού - συσκευαστή, δ) το βάρος του 

περιεχομένου, ε) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

--- Να είναι σκληρή, από πρόβειο γάλα, τουλάχιστον τρίμηνης ωρίμανσης. 

--- Να διατίθεται σε κομμάτια ή σε «κεφαλάκια» των 500 gr, συσκευασμένα σε 

πλαστικά κατάλληλα για τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, με ένδειξη 

της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. 

--Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία 

και η Παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. 

Ρύζι - Καρολίνα (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
Το «Ρύζι – καρολίνα» 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 

Αλεύρι - για όλες τις 
χρήσεις (1 kg) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 1 kg   

 Χαρακτηριστικά: 
Το «Αλεύρι – για όλες τις χρήσεις» 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. 

Ζάχαρη Λευκή - 
Κρυσταλλική (1 kg) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 1 kg 
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 Χαρακτηριστικά: 
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. 

Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 
(500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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). 

Χυλοπίτες (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Χυλοπίτες». Τα 

ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιμότητας 12 μηνών 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι 

αμιγή, 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). 
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Τοματοπολτός (Ελαφρά 
συμπυκνωμένος χυμός 

ντομάτας)  (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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. Θα 

είναι ελαφράς συμπύκνωσης. 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 

χάρτινες συσκευασίες με καθαρό βάρος περιεχομένου 500 γραμμαρίων, 

κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής 

(Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004, και Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005) και εθνικής 

νομοθεσίας (Κ.Τ.Π.). Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα 

και παραμορφώσεις) και να μην παρουσιάζει διαρροές.  

Ψωμί Συσκ. Μακράς 
Διαρκείας (500 - 750 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 – 750 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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 

Μαρμελάδα (450 - 500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 450 -500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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 
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Φρυγανιές (250 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 250 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
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 

Κομπόστα Φρούτου (800 - 
850 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 800 – 850 gr 

 Χαρακτηριστικά: 

---Κομπόστα φρούτου (ροδάκινου ή μήλου ή κοκτέιλ φρούτων (ροδάκινο, αχλάδι, 
σταφύλι, ανανάς, κεράσι )) σε ελαφρύ σιρόπι χωρίς συντηρητικά  

---Συσκευασία easy open 

---Διάρκεια ζωής: 36 μήνες. 

Σιμιγδάλι Χονδρό (500 gr) 

 Συσκευασία:  

Τεμάχιο 500 gr 

 Χαρακτηριστικά: 
Από εξαιρετικής ποιότητας 100% σιτάρι, χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα. Το 

σιμιγδάλι είναι το προϊόν της άλεσης του σκληρού σίτου.  

Mε χρόνο ελάχιστης διαθεσιμότητας του προϊόντος τουλάχιστον 12 μήνες. 

Πατάτες (1 kg) 

 Συσκευασία:  

Συσκευασία 1 kg (περίπου) 

 Χαρακτηριστικά: 
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. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην παρούσα ανάθεση σύμβασης καθορίζεται κριτήριο ανάθεσης
 
 η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων, για τους 

παρακάτω λόγους: 

 Η Κ.Σ. Λέσβου έχει την έδρα της στην Μυτιλήνη και πραγματοποιεί διανομές σε 13 

απομακρυσμένα σημεία της Λέσβου . Τα προς  διανομή είδη περιλαμβάνουν όλη την γκάμα των 

ειδών Παντοπωλείου και ΒΥΣ και αποστέλλονται προς διανομή και παράδοση , με μηνιαίο πακέτο 

που περιλαμβάνει όλα τα είδη . 

Απαιτείται λοιπόν κατά την διαμόρφωση του πακέτου ο προμηθευτής να είναι ένας , ο οποίος έχει 

όλα τα προς διάθεση  προϊόντα σε μία αποθήκη ( την δική του ) , φτιάχνει με αυτά το τελικό πακέτο 

( σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου έργου ΤΕΒΑ) , μεταφέρει και παραδίδει στους 13 

προορισμούς τα πακέτα προϊόντων .  

Σε κάθε άλλη περίπτωση πολλαπλών αναδόχων σε διαφορετικά προϊόντα , ο συντονισμός και η 

συνεργασία μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών –αναδόχων θα ήταν δυσχερής στην διαμόρφωση 

του τελικού πακέτου λόγω α) διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων β) λόγω διαφορικού 

προσωπικού γ) λόγω μεταφορικών μέσων δ) δυσχέρειας στην έγκαιρη συντονισμένη και 

αποτελεσματική διαμόρφωση και παράδοση του τελικού πακέτου . 

Πλέον ο ειδικός αυτός όρος περί ‘’προσφοράς στο σύνολο των ειδών της προκηρυχθείσας 

ποσότητας ‘’  έχει σκοπό και στόχο ο τελικός δικαιούχος να λαμβάνει το πακέτο του έγκαιρα , 

πλήρες και σύμφωνα με αυτά που ηλεκτρονικά υπογράφει ότι παραλαμβάνει ( στο tablet) και τα 

οποία έχουν ‘’φορτωθεί ‘’ από πριν στο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής και δεν είναι δυνατόν να 

μεταβληθούν από τον μη συντονισμό πολλών διαφορετικών προμηθευτών. Συγκεκριμένα λοιπόν :  

1.Για τα είδη των Ομάδων Β’, Γ’, Ε’:  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 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

 

2.Για όλα τα υπόλοιπα είδη (Ομάδες Α' & Δ΄): η χαμηλότερη τιμή 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συνολική προσφερόμενη τιμή.  

Ο κάθε «Προσφέρων» υποχρεούται να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών και των 

ποσοτήτων αυτών.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για τα είδη με σταθερή τιμή και 

μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα είδη των οποίων η τιμή εξαρτάται από το 

Δελτίο Τιμών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) για το σύνολο των ποσοτήτων των προς 

προμήθεια ειδών του κατωτέρω Συγκεντρωτικού Πίνακα (όλων των ομάδων).  

Για τα είδη των Ομάδων Β’, Γ’, Ε’, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

κατακυρωθέν ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ No_51                                                                                                                                    

   

 
 

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 

 

                                                                     ~ 23 ~                                              

                                                                                                                           

παράδοση, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των τιμών της 

Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α').  

Για τα είδη των ομάδων Α' και Δ’, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την 

κατακυρωθείσα χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή . 

Οι προσφερόμενες τιμές και τα ποσοστά έκπτωσης  θα  παραμένουν σταθερά  καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης. 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη στους  τόπους διανομής τους, όπως θα 
του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Υπεύθυνο του Έργου και στις συνολικές ποσότητες 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. Η μεταφορά των ειδών από το χώρο της Αποθήκευσης που 
προσδιορίζεται στο Παράρτημα Γ στους χώρους της διανομής θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα 
μέσα του προμηθευτή. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε 
ειδικά διαμορφωμένα όργανα ψυγεία.  

Ειδικότερα: 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά για τη μεταφορά τροφίμων ξηρού 
φορτίου και ένα (1) φορτηγό-ψυγείο για τη μεταφορά ψυχρού φορτίου τα οποία θα παραμένουν στους 
χώρους διανομής για χρονικό διάστημα 8 ωρών ή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των ειδών στους 
ωφελούμενους σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα, και εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

Ο Προμηθευτής απαιτείται να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, συμπεριλαμβανομένων 
και ενδεχόμενων παρατάσεων αυτής, αποθηκευτικό χώρο, με άδειες λειτουργίας για την αποθήκευση 
τροφίμων ξηρού φορτίου, που θα βρίσκεται στο Δήμο Μυτιλήνης,  και εντός του οποίου και σε διακριτό 
χώρο από το χώρο αποθήκευσης των τροφίμων, θα δύνανται να πραγματοποιούνται οι διαδικασίες 
οργάνωσης και τοποθέτησης των ειδών σε πακέτα διανομής προς τους ωφελούμενους. Κρίνεται σκόπιμη 
η αποκλειστική διάθεση του συγκεκριμένου αποθηκευτικού χώρου για την υλοποίηση της παρούσας 
Προμήθειας και μόνο. 

2. Το σύνολο των ποσοτήτων μπορεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 15% 
εντός του προϋπολογισμού ή να μειωθεί κατά ποσοστό μέχρι 50% των ποσοτήτων όπως προσδιορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Για οποιαδήποτε μείωση της συνολικής ποσότητας απαιτείται η συναίνεση του 
αναδόχου.  

3. Οι Παραδόσεις των Ειδών θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα: «Χρόνος Παράδοσης». 

4. Η παράδοση των Ειδών θα γίνεται κατόπιν έγγραφης εντολής  από την υπηρεσία και εντός πέντε (5) 
ημερών από την παραγγελία.   

5. Οι επιτροπές παραλαβής θα συσταθούν και οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης.  

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των ειδών  που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου 
για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

 

Παραλαβή των προσφερόμενων αγαθών 
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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. 

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 

προβλεπόμενα στη 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 : 

 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 της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των αποθηκευτικών χώρων που 

χρησιμοποιεί ο προμηθευτής. 

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

4. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους 

τροφίμων. 

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

χωριστά. 

 Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω (1-5) η επιτροπή έχει το 

δικαίωμα απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη 

αμέσως. Σε άλλη περίπτωση ο Δήμος Μυτιλήνης έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το 

ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του 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 
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του αναδόχου. (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). 

«ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ» 
 
Οι συνολικές ποσότητες των ειδών – του κάτωθι πίνακα - θα παραδοθούν στα σημεία διανομής σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής & του Υπεύθυνου της Πράξης. 
Μέχρι τη Παράδοση τους θα αποθηκεύονται σε Αποθηκευτικούς Χώρους του Προμηθευτή. 
Οι Αποθηκευτικοί Χώροι του Προμηθευτή θα διαθέτουν άδειες λειτουργίας για την αποθήκευση τροφίμων 
ξηρού φορτίου και θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυτιλήνης. Κρίνεται σκόπιμη η 
αποκλειστική διάθεση του συγκεκριμένου αποθηκευτικού χώρου για την υλοποίηση της παρούσας 
Προμήθειας και μόνο. 

 

ΕΠΙΣΗΣ: Η μη ικανοποίηση των παρακάτω συγκεκριμένων όρων επιφέρει ποινή αποκλεισμού από τη 
διαγωνιστική διαδικασία. 

Γενικά όσον αφορά: 
 
α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης. 

Ειδικότερα: 

Οι συμμετέχοντες, εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο 
ειδικό επάγγελμα της παρούσας. 

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 μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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. 

 
β) Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας απαιτείται να έχουν μέσο  γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) κλεισμένες 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017-2018-2019) ή, τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες ο 

οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, μεγαλύτερο ή ίσο από το 200% του 

αθροίσματος του προϋπολογισμού όλων των ειδών της προμήθειαςΣτις Ενώσεις Προσώπων ο 

συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά 

 
γ) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να καλύπτουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Απαιτείται ο οικονομικός φορέας να έχει πραγματοποιήσει ορθώς και πλήρως κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων τριών ετών προμήθειες ειδών ιδίων ή/και συναφών ειδών της παρούσας, συνολικής 

ποσότητας τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του ήμισυ της ζητούμενης από την παρούσα 

διακήρυξη ποσότητας όλων των ειδών, που θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη  (ίδια ή συναφή αυτών) 

της παρούσας. 

-  Απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει τεχνικό προσωπικό και τεχνικές υπηρεσίες για τη 

υλοποίηση των υπηρεσιών οργάνωσης σε πακέτα και υποστήριξης στη διανομή τους στους 

ωφελούμενους, και ειδικότερα: 

- Υπεύθυνο Έργου, στέλεχος του οικονομικού φορέα, με 10-ετή επαγγελματική εμπειρία 

στη διοίκηση και υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ολοκληρωμένων συμβάσεων 

προμηθειών δημοσίου τα τελευταία τρία (3) χρόνια, προϋπολογισμού άνω των ορίων του 

άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να έχει προϋπολογισμό 

τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.  

- Υπεύθυνο Διανομής, στέλεχος του οικονομικού φορέα,  με 3 έτη επαγγελματική εμπειρία 

και συμμετοχή ως υπεύθυνος διανομής σε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σύμβαση 

προμηθειών δημοσίου προϋπολογισμού τουλάχιστον στο 30% του προϋπολογισμού της 

παρούσας σύμβασης, τα τελευταία τρία (3) χρόνια.  

- Υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας, στέλεχος του οικονομικού φορέα, με 10-ετή επαγγελματική 

εμπειρία εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη ως υπεύθυνος ελέγχου ποιότητας τροφίμων, 

εμπειρία στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων τουλάχιστον μίας ολοκληρωμένης σύμβασης 

προμηθειών δημοσίου  τα τελευταία 3 έτη, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τα 

κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για την συγκεκριμένη προμήθεια.  

- Το κατάλληλο στελεχιακό – εργατοϋπαλληλικό δυναμικό για την συγκεκριμένη 

προμήθεια και ειδικότερα, το σύνολο των υπαλλήλων που θα αναλάβουν τις εργασίες που 

αφορούν την επιτόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα ανά διανομή.  

- Απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέσει τουλάχιστον δύο (2) φορτηγά για τη μεταφορά 

τροφίμων ξηρού φορτίου, και ένα (1) φορτηγό-ψυγείο για τη μεταφορά ψυχρού φορτίου τα οποία 

θα παραμένουν στους χώρους διανομής για χρονικό διάστημα 8 ωρών ή μέχρι την ολοκλήρωση της 

παράδοσης των ειδών στους ωφελούμενους σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα, και εφόσον 

απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της ισχύς των αδειών των οχημάτων καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασής του και ειδικότερα κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της κάθε 

διανομής.  

-  Απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, 

συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων παρατάσεων αυτής, αποθηκευτικό χώρο, με άδειες 

λειτουργίας για την αποθήκευση τροφίμων ξηρού φορτίου, που θα βρίσκεται στο Δήμο Μυτιλήνης,  

και εντός του οποίου και σε διακριτό χώρο από το χώρο αποθήκευσης των τροφίμων, θα δύνανται 

να πραγματοποιούνται οι διαδικασίες οργάνωσης και τοποθέτησης των ειδών σε πακέτα διανομής 

προς τους ωφελούμενους. 

- Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες και δεσμεύσεις : 

i. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών για 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 διανομή 

τους στους ωφελούμενους, παρέχοντας τις υπηρεσίες ανασυσκευασίας των ειδών σε 

δευτερογενείς συσκευασίες πακέτων διανομής και την εν συνεχεία διανομή τους σύμφωνα με 

όσα περιγράφονται στην παρούσα.  

ii. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να αναλάβει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για την 

ασφαλή μεταφορά, από και προς τους χώρους διανομής, και αποθήκευσης των ειδών, για το 

χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση απώλειας ή 

καταστροφής των εν λόγω ειδών για οποιονδήποτε λόγο, ο οικονομικός φορέας οφείλει να τα 

αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση.  

iii. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να υποστηρίξει το έργο της Κοινωνικής Σύμπραξης, που 

αφορά την ανάληψη εκ μέρους του των υπηρεσιών που αφορούν στη επί τόπου διανομή των 

ειδών στους ωφελούμενους, για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί κατά την ημερομηνία 

παράδοσης των ειδών, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία οργάνωσης και σύνθεσης των τελικών 

πακέτων παράδοσης των ειδών που αφορούν στη σύμβασή του, και τη διανομή τους στους 

ωφελούμενους, διαθέτοντας την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή (κιβώτια προσωρινής 

αποθήκευσης, laptop και εκτυπωτή, τροχήλατα καρότσια μεταφοράς, τέντες προφύλαξης των 

χώρων διανομής κ.α.), και ακολουθώντας τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή, για όλη της διάρκεια 

της σύμβασής του, το δικαίωμα της πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο που θα διαθέσει 

στην ΚΣ, προκειμένου η Αναθέτουσα ή όποια άλλη αρμόδια Αρχή να μπορεί να διενεργεί 

ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους των ειδών που αποθηκεύονται για λογαριασμό της ΚΣ, 

και για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η αποκλειστική διάθεση του συγκεκριμένου 

αποθηκευτικού χώρου στην ΚΣ. 

δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:   

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι 

οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, παραπέμπουν 

σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών 

προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.  Αναγνωρίζονται ισοδύναμα 

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, θα γίνονται δεκτά άλλα 
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αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των 

σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της συμμόρφωσής του με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ο 

οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει: 

I. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, για τις 

εγκαταστάσεις λειτουργίας του και την αποθήκη που θα διατεθεί στην ΚΣ,  για την 

αποθήκευση, τη συσκευασία ή/και την ανασυσκευασία και τη διακίνηση τροφίμων 

II. Ειδικά σε ότι αφορά στη διαχείριση της ασφαλείας των τροφίμων ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας, προσκομίζει πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) 

κατά το πρότυπο ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο ή νεότερο αυτού όπως κάθε φορά θα ισχύει, 

για τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του και την αποθήκη που θα διατεθεί στην ΚΣ, με το 

οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία ή/και ανασυσκευασια, 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,  

III. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν συσκευάζει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, 

προσκομίζει Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή ισοδύναμο για τη διαχείριση της ασφάλειας 

των τροφίμων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο 

αντίστοιχο  φορέα, η επιχείρηση από την οποία θα προμηθεύεται τα διακινούμενα είδη, με 

το οποίο να πιστοποιείται ότι η συσκευασία 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. 

IV. Σε περίπτωση που ο Οικονομικος Φορέας μισθώνει αποθηκευτικό χώρο από τρίτο 

οικονομικό φορέα για τις ανάγκες της παρούσας, απαιτείται να προσκομιστούν τα 

Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και 

ISO 22000:2005 ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω σημεία (i) και (ii) της 

παρούσας ενότητας, του Τρίτου Οικονομικού Φορέα που αφορούν στη συγκεκριμένη 

αποθήκη. 

 

 

ε) Στήριξη στην ικανότητα άλλων φορέων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

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 
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λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών 
φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ 
υπογεγραμμένο ψηφιακά, και από τον φορέα που «δανείζει» την τεχνικοοικονομική εμπειρία. 
Επιπροσθέτως θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας καθώς και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για τον άλλο φορέα ανάλογα με το 
τμήμα της δάνειας εμπειρίας που επικαλείται ο οικονομικός φορέας για τον άλλο φορέα. Εάν ο 
οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ υπογεγραμμένο ψηφιακά για τους σχετικούς 
υπεργολάβους. 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας καθώς και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για τον άλλο 

φορέα ανάλογα με το τμήμα της δάνειας εμπειρίας που επικαλείται ο οικονομικός φορέας για τον άλλο 
φορέα. Η σχετική δέσμευση των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται οι συμμετέχοντες θα 
αποδεικνύεται με κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως με ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας και θα 
καταθέτεται από τον προσωρινό ανάδοχο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
 

     Μυτιλήνη Δεκέμβριος 2019      

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

Μικές Κατσιγίνης 
 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Ευστρατία Βουγιούκα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
 

Αριθμ. Πρωτ.    ………….. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, 

Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική 

Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  «Είδη Τροφίμων» 

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

   

 
 
Στην Μυτιλήνη σήμερα την  ……/……/…2020, στο Δημαρχείο του Δήμου Μυτιλήνης, οδός  

Ελευθερίου Βενιζέλου 13 - 17, μεταξύ αφενός του  Δημάρχου, κου Ευστρατίου Κύτελη  που με την 
ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Μυτιλήνης 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: 

1. Τις διατάξεις: 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και ο 
συμπληρωματικός και οι εφαρμοστικοί αυτού. 
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3. Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και /ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους για την Ελλάδα. 

4. Η υπ. Αρίθμ.Δ/26 οικ./54796/531 – 21.11/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). (ΦΕΚ Β’ 
4233/2017). 

5. Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385 – 21.3.2018 Πρόσκληση με Κωδικό ΚΣ2/2018-2019 & Α/Α 
ΟΠΣ 2100, με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, 
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019». 

6. Ο Νόμος 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

7. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
8. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
9. Ο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) και ειδικότερα το Άρθρο 154 με τίτλο: «Τροποποίηση του Άρθρου 1 

του Ν. 3852/2010». 
10. Ο 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. 

11. Η 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.)». 

12. O N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

13. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις''. 

14. Ο 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. 

15. Η ΚΥΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
Π1/667/29- 3-05 (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.. 

16. Ο 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», (άρθρο 37 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων) παρ. 3. 

17. Οι 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). 

18. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις. 

19. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
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20. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

21. Οι 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». 

22. Οι 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). 

23. Η ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 

24. Οι διατάξεις του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεύχος Α) άρθρο 10, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 11 
του Ν. 4013/2011. 

25. Ο 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. 

26. Οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

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

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

29. Ο Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις"). 

30. Οι 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». 

31. Η υπ’ αριθμ. 690/21-6-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-
2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51» με Κωδικό ΟΠΣ 5029533 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».  

32. Η υπ. αριθμ. ……………….Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
33. Η υπ. αριθ. Δ13 οικ./20608/496 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας 

& Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση του 
Προϋπολογισμού της Πράξης με τίτλο: Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 στο Πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και Παράταση Λήξης 
του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου αυτής» . (ΦΕΚ Β’ 1990/2019). 
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34. Η από 2/10/2019 (αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 839 οικ.) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων με Θέμα: «Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο: «Αποκεντρωμένες 
Προμήθειες με Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ / FAED 2014-2020». 

35. Η υπ. αριθ. 515/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης περί αποδοχής της Απόφασης 
Ένταξης. 

36. Το εγκεκριμένο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (2.0) (id Δελτίου 71181 - 2/10/2019). 
37. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 1166 Οικ. /13.12.2019 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

με Θέμα: Τροποποίηση της Πράξης ««Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη 
ΠΕ Λέσβου – No_51»» με Κωδικό ΟΠΣ 5029533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020» 

38. Η υπ. αριθ. xx/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Καθορισμός Όρων Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών.  

39. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ………………………. σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ επί 
του σχεδίου διακήρυξης. 

40. Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. 
 

2. Τα λοιπά έγγραφα: 
 Την αριθμ.  ……………………/2020 (ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μυτιλήνης «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών & Αξιολόγησης 
Προσφορών»  

 Την αριθμ. ……………………………../2020 (ΑΔΑ: ……………………………..) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μυτιλήνης  «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών» 

 Το από …/.../2019 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: ............. 

 Την από ……/……/2019  Μελέτη του Δήμου Μυτιλήνης 

 Την αριθμ. .../2019 (ΑΔΑ: …) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  «έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών -
έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων - καθορισμός όρων διακήρυξης».     

 Την αριθμ. ..…../../../2020  Διακήρυξη του Δημάρχου με ΑΔΑΜ: .................. 

 Την αριθμ. …../2020 (ΑΔΑ: …) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης «Έγκριση 
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού – κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού»,   
καθώς και την αριθμ. …../……/..-..-2020 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου 

 Την οικονομική προσφορά τ..      ………………………….. 

 Την αριθμ. ……/..-..-2020  Ανακοίνωση Κατακύρωσης της Προμήθειας. 
 

Αναθέτει 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O Δήμος Μυτιλήνης είναι Επικεφαλής Εταίρος (Δικαιούχος) της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Λέσβου 
(Νo_51). Ως Δικαιούχος της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής 
Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ 
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Λέσβου – No_51» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020»  υλοποιεί το 
Υποέργο 1: «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».  

 

 

 

Άρθρο  1 -  Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση 

1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης ……/2020 του διαγωνισμού και την προσφορά 
του προμηθευτή, που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση ………/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Μυτιλήνης και την αριθμ. 27/2019 μελέτη της προμήθειας. 

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. ………./2020 Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η 
οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 2 – Είδη – ποσότητα – τιμές 

 

 

2.1   Ομάδα/ες  κατακύρωσης:  

2.2 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 – Χρηματοδότηση – Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η συνολική δαπάνη είναι…………………………………………….  (………………. €) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι:   
…………………………………………………… (……………………… €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον Κ.Α……………….. του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2020. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.).  
Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης ΣΑΕ: 093/8 – Κωδικός 
Έργου: 2018ΣΕ09380025. 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης ( τμηματικές παραδόσεις)  από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161. 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)  η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.2. Επί  της κράτησης 

αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Για τα είδη των ομάδων Α' και Δ’, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή . 

Για τα είδη των Ομάδων Β’, Γ’, Ε’, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν 

ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την παράδοση, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των τιμών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α').  

Οι προσφερόμενες τιμές και τα ποσοστά έκπτωσης  θα  παραμένουν σταθερά  καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

                                                 
1 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 

την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

2 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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Άρθρο 4 –Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου και ότι αναλυτικά αναφέρεται στην αριθμ. 27/2019 μελέτη της προμήθειας, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 5 – Υποκατάσταση Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

 

 

Άρθρο 6 – Τροποποίηση της Σύμβασης 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 7 – Μονομερής Λύση της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 8 - Ισχύς της Σύμβασης 

Η διάρκεια της/των σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού και την ανάρτηση 

του στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (μέχρι 31/12/2020) 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 31/12/2020 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 

Μαρτίου 2023 (που αφορά εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο έως και 31.12.2020) η μετά από 3 μήνες μετά 

την λήξη του προγράμματος σε περίπτωση παράτασης. 

 

Άρθρο 9 – Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου – Κυρώσεις  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 12 – Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί όροι 

1. Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό …………………………αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

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 ……………...   

3. Ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και από τις λοιπές αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4. Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα 

Αρχή και ένα (1) πήρε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

      Για τον Δήμο Μυτιλήνης                                                                           Για τον Προμηθευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ5. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………6 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

                                                 
3
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 

και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
6
   ο.π. υποσ. 3. 
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..7  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................8 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............9  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 10 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 11.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

                                                 
7
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

8
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

9
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
10

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
11

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε12. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

                                                 
10

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 

εγγυητική επιστολή. 

1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

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

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

                                                                                                                                                                  
2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 

εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   
 
Στην στήλη με τίτλο: «Στοιχεία σχετικά με Συσκευασία / Παραγωγή / Κατασκευή» του παρακάτω 
υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλου Συμμόρφωσης, θα αναγράφεται :  
α) Εφόσον ο οικονομικός φορέας συσκευάζει ή κατασκευάζει / παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια είδος, 
δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα συσκευάσει ή κατασκευάσει / παράγει το 
προσφερόμενο είδος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. 
β) Εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν συσκευάζει ή κατασκευάζει / παράγει ο ίδιος το υπό προμήθεια 
είδος, δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα συσκευαστεί ή κατασκευαστεί / παραχθεί το 
προσφερόμενο είδος, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. 

 

Ομάδα Α: Βρεφικές & Παιδικές Τροφές 

α/α Είδος Περιγραφή 
Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Στοιχεία σχετικά 

με Συσκευασία / 

Παραγωγή / 

Κατασκευή 

1 
Κρέμα 

Δημητριακών - 
Βρεφική Τροφή 

(300 -350 gr) 

    

2 Γάλα 2ης Βρεφικής 
Ηλικίας (800 gr) 

    

3 Κρέμα Ρυζάλευρο - 
Βρεφική Τροφή 

(300 -350 gr) 

    

4 Συμπυκνωμένο 
Γάλα Εβαπορέ (410 

ml) 
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                                                                                        Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

Ομάδα Β: Ελαιόλαδο 

α/α Είδος Περιγραφή 
Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Στοιχεία σχετικά 

με Συσκευασία / 

Παραγωγή / 

Κατασκευή 

1 Ελαιόλαδο - 
Εξαιρετικά 

Παρθένο (1 lt) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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Ομάδα Γ: Κρέατα 

α/α Είδος Περιγραφή 
Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Στοιχεία σχετικά 

με Συσκευασία / 

Παραγωγή / 

Κατασκευή 

1 Βόειο Κρέας άνευ 
Οστών (1 kg) 

    

2 Χοιρινό Κρέας άνευ 
Οστών (1 kg) 

    

3 
Αρνί (1 kg) 

    

 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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Ομάδα Δ: Είδη Παντοπωλείου 

α/α Είδος Περιγραφή 
Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Στοιχεία σχετικά 

με Συσκευασία / 

Παραγωγή / 

Κατασκευή 

1 Φασόλια - Μέτρια 
(500 gr) 

    

2 Φακές - Ψιλές (500 
gr) 

    

3 
Ρεβύθια (500 gr) 

    

4 
Φέτα ΠΟΠ (1 kg) 

    

5 
Γραβιέρα ΠΟΠ (1 

kg) 

    

6 Ρύζι - Καρολίνα 
(500 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 

 

                                                                     ~ 48 ~                                              

                                                                                                                           

7 Αλεύρι - για όλες 
τις χρήσεις (1 kg) 

    

8 
Ζάχαρη Λευκή - 

Κρυσταλλική (1 kg) 

    

9 Ζυμαρικά - 
Σπαγγέτι No 6 (500 

gr) 

    

10 
Χυλοπίτες (500 gr) 

    

11 

Τοματοπολτός 
(Ελαφρά 

συμπυκνωμένος 
χυμός ντομάτας)  

(500 gr) 

    

12 
Ψωμί 

Συσκ.Μακράς 
Διαρκείας (500 - 

750 gr) 

    

13 Μαρμελάδα (450 -
500 gr) 

    

14 
Φρυγανιές (250 gr) 

    

15 Κομπόστα 
Φρούτου (800 - 

850 gr) 

    

16 Σιμιγδάλι Χονδρό 
(500 gr) 

    

 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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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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Ομάδα Ε: Είδη Οπωροπωλείου  

α/α Είδος Περιγραφή 
Χώρα 

Προέλευσης 

Μάρκα 

Προϊόντος όπως 

αναφέρεται επί 

της συσκευασίας 

Στοιχεία σχετικά 

με Συσκευασία / 

Παραγωγή / 

Κατασκευή 

1 
Πατάτες (1 kg) 

    

Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, ΑΦΜ:……………………………………….έδρα 
…………………………..…...., οδός……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….………….,  

fax …………..…….. 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

α/α Είδος Προσφερόμενη τιμή   Τιμή σε Ευρώ 

Α 
Ομάδα Α’ - Βρεφικές & Παιδικές 

Τροφές 
ποσότητα Τιμή μονάδος 

Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος με 

ΦΠΑ 

1 
Κρέμα Δημητριακών - Βρεφική 

Τροφή (300 -350 gr) 
  

 
 

2 Γάλα 2ης Βρεφικής Ηλικίας (800 gr)     

3 
Κρέμα Ρυζάλευρο - Βρεφική Τροφή 

(300 -350 gr) 
  

 
 

4 
Συμπυκνωμένο Γάλα Εβαπορέ (410 

ml) 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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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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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, ΑΦΜ:……………………………………….έδρα 
…………………………..…...., οδός……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….………….,  

fax …………..…….. 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 

Β Ομάδα Β’ – Ελαιόλαδο Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθένο (1 lt)    

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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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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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, ΑΦΜ:……………………………………….έδρα 
…………………………..…...., οδός……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….………….,  

fax …………..…….. 
 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

 

Γ Ομάδα Γ’ –Κρέατα Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 Βόειο Κρέας άνευ Οστών (1 kg)    

2 Χοιρινό Κρέας άνευ Οστών (1 kg)    

3 Αρνί (1 kg)    

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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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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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, ΑΦΜ:……………………………………….έδρα 
…………………………..…...., οδός……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….………….,  

fax …………..…….. 
 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Δ Ομάδα Δ’ – Είδη Παντοπωλείου Ποσότητα 
Προσφερόμενη 
Τιμή Μονάδος 

Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό Κόστος 
με  ΦΠΑ 

1 Φασόλια - Μέτρια (500 gr)     

2 Φακές - Ψιλές (500 gr)     

3 Ρεβύθια (500 gr)     

4 Φέτα ΠΟΠ (1 kg)     

5 Γραβιέρα ΠΟΠ (1 kg)     

6 Ρύζι - Καρολίνα (500 gr)     

7 Αλεύρι - για όλες τις χρήσεις (1 kg)     

8 Ζάχαρη Λευκή - Κρυσταλλική (1 kg)     

9 Ζυμαρικά - Σπαγγέτι No 6 (500 gr)     

10 Χυλοπίτες (500 gr)     

11 
Τοματοπολτός (Ελαφρά 

συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας)   
(500 gr) 

   
 

12 
Ψωμί Συσκ.Μακράς Διαρκείας 

(500 - 750 gr) 
   

 

13 Μαρμελάδα (450 -500 gr)     

14 Φρυγανιές (250 gr)     

15 Κομπόστα Φρούτου (800 - 850 gr)     

16 Σιμιγδάλι Χονδρό (500 gr)     

ΣΥΝΟΛΟ   

Ο  προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 
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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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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………..……………, ΑΦΜ:……………………………………….έδρα 
…………………………..…...., οδός……………………………., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………….………….,  

fax …………..…….. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ 

 

Ε Ομάδα Ε’ – Είδη Οπωροπωλείου Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 Πατάτες (1 kg)    

 

 

 

Ο προσφέρων 

 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή) 

 


