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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΙΙ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΣΙΗ / Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

 

Α. Σεχνικά Χαρακτθριςτικά 

1. Τα ηθτοφμενα είδθ τθσ προμικειασ κα πρζπει να είναι Αϋ ποιότθτασ, να 

ςυνοδεφονται από εγγφθςθ άριςτθσ ποιότθτασ, νόμιμα και ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν 

αγορά ςφµφωνα µε τισ ςχετικζσ Αγορανοµικζσ και Υγειονοµικζσ διατάξεισ. 

2. Θ παρουςίαςθ των υποχρεωτικϊν ενδείξεων ςτθν επιςιµανςθ των προϊόντων, 

πρζπει να είναι ςφµφωνθ µε τθν Ενωςιακι και Εκνικι νοµοκεςία. 

3. Οι ςυςκευαςίεσ δεν κα πρζπει να είναι ανοιγµζνεσ ι φκαρµζνεσ ι ςχιςµζνεσ ι µε 

τρφπεσ και να µθν υπάρχουν διαρροζσ. 

4. Ο προµθκευτισ εγγυάται ότι τα τρόφιµα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ χωρίσ 

αλλοιϊςεισ, νοκείεσ, προςβολζσ από μικροοργανιςμοφσ, ζντομα ι ακάρεα, γαιϊδεισ 

προςμίξεισ, τοξικζσ ουςίεσ, ανεπικφμθτεσ οςμζσ, χρωματιςμοφσ και άλλα ανεπικφμθτα 

οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ 

νομοκεςίασ και τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ των επιςιμων κρατικϊν φορζων τροφίμων. 

5. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εφαρμόηει τουσ κανόνεσ ορκισ υγιεινισ πρακτικισ 

και να κεςπίηει, εφαρμόηει και διατθρεί πάγια διαδικαςία ι διαδικαςίεσ βάςει των αρχϊν 

HACCP ςε όλα τα ςτάδια τθσ αποκικευςθσ και διακίνθςθσ. 

6. Πλα τα προϊόντα πρζπει να είναι τυποποιθμζνα, ςφραγιςμζνα και ςε άριςτθ 

κατάςταςθ. Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ θ δε ςιμανςθ να είναι 

ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ ςιμανςθσ τροφίμων. Ο χρόνοσ βιωςιμότθτασ των προςφερόμενων 

προϊόντων ωσ προσ τθν θμερομθνία λιξθσ να είναι τουλάχιςτον το 80% του ςυνολικοφ χρόνου 

ςυντιρθςθσ, τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ. Πλα τα προϊόντα κα πρζπει να πλθροφν τισ 

προδιαγραφζσ που ορίηονται από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. Συγκεκριμζνα: 

Πςα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα/ τυποποιθμζνα κα ζχουν τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ (θμερομθνία 

παραγωγισ/λιξθσ). Τα ηυμαρικά και το ρφηι να είναι Α’ ποιότθτασ. 

7. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά κακϊσ και οι πρϊτεσ φλεσ και ενδείξεισ τουσ να είναι 

ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ. Οι προμθκεφουςεσ τον 

ανάδοχο μονάδεσ κα ζχουν κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ (κωδικό αρικμό Ε.Ε.), 

ςφςτθμα HACCP ι κα τθροφν φακζλουσ αυτοελζγχων και κανόνεσ ορκισ πρακτικισ υγιεινισ. 

Στθ χριςθ αλλαντικϊν απαγορεφεται το χοιρινό. 

8. ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα οπωρολαχανικά κα είναι πρϊτθσ ποιότθτασ, τθσ εποχισ 

και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε. Απαγορεφεται θ παραλαβι φροφτων 

ελαττωματικϊν. Για τα φροφτα που προςφζρονται ςε ςυςκευαςία με περιςςότερεσ από μια 

ςειρά κα πρζπει όλεσ οι ςειρζσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ. Οι ςυςκευαςίεσ των 

οπωρολαχανικϊν να είναι κακαρζσ και απαλλαγμζνεσ από ξζνεσ φλεσ με ευκφνθ του 

αναδόχου. Τα οπωρολαχανικά να είναι απαλλαγμζνα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 

ραδιενεργά κατάλοιπα και να μθν είναι μεταλλαγμζνα. 

9. ΚΟΤΟΡΟΥΛΑ ΝΩΡΑ (τ. 65%): Τα κοτόπουλα κα πρζπει να ζχουν επαρκι κρζψθ, 

να ζχουν ςφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρϊςτιασ ςε εγκεκριμζνα και νόμιμα λειτουργοφντα 
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πτθνοςφαγεία. Θα πρζπει επίςθσ να ζχουν ανεπτυγμζνο μυϊκό ςφςτθμα με δζρμα λείο και 

μαλακό, ξιφοειδι απόφυςθ του ςτζρνου μαλακι και άκαμπτθ και να ζχουν διατραφεί με καλι 

τροφι. Δεν κα πρζπει να αναδίδουν κακοςμία, απαλλαγμζνα αλλοιϊςεων, κακϊςεων, 

εκδορϊν και γενικότερα κα πρζπει να φζρουν τθν ςφραγίδα του πτθνοςφαγείου και τθν 

θμερομθνία ςφαγισ και ανάλωςθσ και να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ 

του Κτθνιάτρου του πτθνοςφαγείου. Γενικά πρζπει να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. Να φζρουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ ενδείξεισ από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι προμθκευτζσ να υποβάλλουν ςτθν τεχνικι προςφορά για τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ και 

τεμαχιςμοφ κοτόπουλων τον κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ (κωδικό αρικμό Ε.Ε.), και το 

ςφςτθμα HACCP 22000:2005.  

10. Κρζασ μόςχου: Νωπό εγχϊριο ςε μερίδεσ, από ποντίκι, ςπάλα ι ελιά, Α' 

ποιότθτασ απαλλαγμζνο από οςτά, λίποσ, τζνοντεσ κ.λ.π. Να προζρχεται από ηϊα υγιι, νεαρά 

(θλικίασ 8-12 μθνϊν) και να είναι αρίςτθσ κρεπτικισ κατάςταςθσ. Να ζχουν ςφαγεί ςε 

ελεγχόμενα από τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία Σφαγεία, να ζχουν υποςτεί τον κρεοςκοπικό ζλεγχο 

και να ζχουν ςφραγιςκεί με τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ Κτθνιατρικοφ ελζγχου. Στο ςφάγιο 

να υπάρχει ςε κάκε τεταρτθμόριο του το ειδικό καρτελάκι που εκδίδουν οι κτθνιατρικζσ 

υπθρεςίεσ όπου κα αναγράφονται: Α) Θμερομθνία ςφαγισ, β) Το ςφαγείο όπου ςφαγιάςτθκε 

το ηϊο, γ) Χϊρα γζννθςθσ: Ελλάδα, δ) Χϊρα εκτροφισ: Ελλάδα, ε) Χϊρα ςφαγισ: Ελλάδα. 

Ταξινόμθςθ ηϊου: Κατθγορία: Α. Διάπλαςθ: U ι R ι Ο Βακμόσ πάχυνςθσ: 1 ι 2. 

11. τα κρζατα δεν κα περιλαμβάνεται χοιρινό ςε καμία περίπτωςθ. 

12. Τα όςπρια να είναι Αϋ ποιότθτασ. Να είναι ςυςκευαςµζνα ςε αεροςτεγείσ 

ςυςκευαςίεσ. Να είναι φυςικά προϊόντα, υψθλισ ποιότθτασ, βραςτερότθτασ και γεφςθσ, 

φετινισ ςοδειάσ, ϊριµα, φυςιολογικοφ χρϊµατοσ, ςτιλπνά, µθ ςυρρικνωµζνα, και µε 

ομοιόμορφθ εµφάνιςθ, απαλλαγµζνα από ξζνα ςϊµατα, απεντοµωµζνα µε φυςικζσ 

οικολογικζσ ουςίεσ ακίνδυνεσ για τον άνκρωπο, µε ζνδειξθ ςτθ ςυςκευαςία τθσ θµεροµθνίασ 

παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. Τα όςπρια δεν κα προζρχονται από 

µεταλλαγµζνα φυτά. Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα µε τα οριηόµενα από τουσ αντίςτοιχουσ 

οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Θ ςυςκευαςία να µθ φζρει ςχίςματα ι ελαττϊματα. 

13. ΑΥΓΑ: Τα προμθκευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατθγορίασ και να πλθροφν τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ και τισ διατάξεισ τθσ Ε.Ε. και να είναι 

άνω των 53γρ. (μζγεκοσ Μ). Θ προςφορά να ςυνοδεφεται επί ποινισ αποκλειςμοφ από το 

πιςτοποιθτικό HACCP 22000:2005 τθσ παραγωγοφ εταιρίασ. 

14. ΡΑΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ: Τα προμθκευμζνα είδθ πρζπει να 

πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ Α’ 85) 

Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 

4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ, άρκρο πρϊτο, υποπαράγραφοσ ΣΤ.8.και να προζρχονται από 

νομίμωσ λειτουργοφντα εργοςτάςια. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτισ προδιαγραφζσ για 

τθν αποκικευςθ και τθν μεταφορά. Το παςτεριωμζνο γάλα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςε 

επεξεργαςία που περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςε υψθλι κερμοκραςία για μικρό χρονικό 

διάςτθμα (τουλάχιςτον 71,7ο C για 15’’ ι ιςοδφναμοσ ςυνδυαςμόσ) ι ςε διαδικαςία 
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παςτερίωςθσ που χρθςιμοποίει διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρόνου και κερμοκραςίασ για 

τθν επίτευξθ ιςοδυνάμου αποτελζςματοσ. Το παςτεριωμζνο γάλα πρζπει να παρουςιάηει 

αρνθτικι αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία φωςφατάςθσ και κετικι αντίδραςθ ςτθ δοκιμαςία 

υπεροξειδάςθσ. Ωςτόςο, επιτρζπεται θ παραγωγι παςτεριωμζνου γάλακτοσ με αρνθτικι 

αντίδραςθ ςτθν δοκιμαςία υπεροξειδάςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ετικζτα του γάλακτοσ 

φζρει ζνδειξθ όπωσ υψθλισ παςτερίωςθσ. Αμζςωσ μετά από τθν παςτερίωςθ να ψφχεται το 

ςυντομότερο δυνατόν ςε κερμοκραςία που δεν υπερβαίνει τουσ 6ο ςτθν οποία και 

ςυντθρείται, αποκθκεφεται και διανζμεται, θ δε διάρκεια τθσ ςυντιρθςισ του κακορίηεται με 

ευκφνθ του παραςκευαςτι και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 θμζρεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

και τθσ θμερομθνίασ παςτερίωςθσ. Στθν ςυςκευαςία πρζπει απαραιτιτωσ να γράφεται ζντυπθ 

θ θμερομθνία τθσ παςτεριϊςεωσ. Το παςτεριωμζνο γάλα μπορεί να είναι περιεκτικότθτασ 0% 

ι 1,5% ι 3,5% ςε λιπαρά κατά τθν κρίςθ μασ. Τα κουτιά πρζπει να παραδίδονται ςτθ Δομι ςε 

κιβϊτια με εςωτερικά χωρίςματα και να ζχουν χειρολαβζσ ϊςτε να προςτατεφεται ςτισ 

μετακινιςεισ. Οι ςυςκευαςίεσ (κιβϊτια) πρζπει να επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. Θ 

μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνθτα – ψυγεία αυτοδφναμου ψφξεωσ και να φζρουν τθν ςχετικι 

άδεια τθσ κατά τόπου κτθνιατρικισ υπθρεςίασ. 

15. ΓΙΑΟΥΤΙ ΜΕ ΛΙΡΑΑ, 2% ΚΑΙ 4% ΑΕΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να ζχει 

περιεκτικότθτα ςε λίποσ 2% ΚΑΙ 4% ςε ςυςκευαςία 200 γραμμάριων. Το προμθκευόμενο 

γιαοφρτι να πλθροί τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ διατάξεισ και να παραςκευάηεται ςε 

εργαςτιρια γιαουρτιοφ εγκεκριμζνα ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 56/95. Να ζχουν κωδικό αρικμό 

κτθνιατρικισ ζγκριςθσ και HACCP ι να διατθροφν φακζλουσ αυτοελζγχου και κανόνεσ ορκισ 

πρακτικισ υγιεινισ. 

16. ΕΙΔΘ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδθ γαλακτοκομίασ (τυρί προδιαγραφζσ Ρ.Ο.Ρ., 

καςζρι προδιαγραφζσ Ρ.Ο.Ρ., κεφαλοτφρι προδιαγραφζσ Ρ.Ο.Ρ.) κα πρζπει να ζχουν υποςτεί 

πλιρθ και επιτυχι ωρίμανςθ, να είναι απαλλαγμζνα από αντικανονικζσ οςμζσ και να μθν 

παρουςιάηουν    αλλοιϊςεισ    υφισ    και   χρϊματοσ.    Ρροκειμζνου   για    φζτα τα   τρίμματα 

αποκλείονται. Τα ςκλθρά και θμίςκλθρα τυριά να είναι Α’ ποιότθτασ ι επϊνυμα για τα ζχοντα διεκνείσ 

ι εκνικζσ προδιαγραφζσ, και ςτθν προςφορά να δθλϊνεται θ προζλευςι τουσ, θ οποία κα προζρχεται 

από μονάδα με κωδικό αρικμό κτθνιατρικισ ζγκριςθσ του κράτουσ προζλευςθσ και εφαρμόηει ςφςτθμα 

HACCP. Γενικά τα είδθ γαλακτοκομίασ να πλθροφν τισ εκάςτοτε περί τροφίμων ιςχφουςεσ γενικζσ και 

ειδικζσ διατάξεισ. 

17. ΜΑΜΕΛΑΔΑ – ΜΕΛΙ: Θ προμθκευόμενθ μαρμελάδα κα είναι παραςκευαςμζνθ 

με φροφτα 40% και άνω, με γεφςθ και οςμι χαρακτθριςτικι του χρθςιμοποιθκζντοσ είδουσ και 

ςε ςυςκευαςία των 20 γρ. ηελζ. 

18. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΡΑΘΕΝΟ: Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτα ζλαια και παράγωγά 

τουσ που κα χρθςιµοποιοφνται για τθν Ραραςκευι των γευμάτων των φιλοξενοφμενων. 

Ειδικότερα κα πρζπει να είναι ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 124 τθσ αρ. 15523/31-08-

2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β’/31-08-2006). Συγκεκριµζνα: Ρρόκειται αποκλειςτικά για: Ελαιόλαδο 

εξαιρετικό παρκζνο, δθλαδι ελαιόλαδο ανωτζρασ κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ 

από ελιζσ και µόνο µε µθ µθχανικζσ µεκόδουσ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ελαιόλαδο 

παρκζνο, δθλαδι ελαιόλαδο ανωτζρασ κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ από ελιζσ και µόνο µε µθ 
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µθχανικζσ µεκόδουσ, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ελαιόλαδο που αποτελείται από 

εξευγενιςµζνα ελαιόλαδα και παρκζνα ελαιόλαδα, ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

19. ΜΡΑΧΑΙΚΑ: Τα μπαχαρικά να είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ, τυποποιθµζνα ςε 

κατάλλθλθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ προζλευςθ και 

εγγυθµζνθ θµεροµθνία. 

20. ΧΥΜΟΙ ΦΟΥΤΩΝ: Χυµόσ φροφτων αρίςτθσ ποιότθτοσ, 100 % φυςικόσ χωρίσ 

ςυντθρθτικά. Από ςυµπυκνωµζνο χυµό περιεκτικότθτασ ςε φροφτο 50% τουλάχιςτον, µε τθν 

προςκικθ νεροφ και ηάχαρθσ. Συςκευαςµζνοσ ςε κατάλλθλθ ςφραγιςµζνθ ερµθτικά κλειςτι 

χάρτινθ ςυςκευαςία. Εξωτερικά τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφεται θ εγγυθµζνθ θµεροµθνία 

λιξθσ, θ οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερθ των 6 µθνϊν εκτόσ ψυγείου. 

21. Ηυμαρικά: Μακαρόνια ςπαγγζτι Νο6, μακαρόνι κοφτό, κρικαράκι μζτριο, 

τρυπθτό για παςτίτςιο Νο10, βίδεσ, πζνεσ, φιδζσ ψιλόσ. Τα ηυμαρικά κα είναι 

παραςκευαςμζνα από ςιμιγδάλι πλοφςιο ςε γλουτζνθ ι άλευρο ολικισ άλεςθσ 

μακαρονοποιΐασ από ςκλθρό ςίτο και νερό χωρίσ ηφμθ, ξθραινόμενα εντόσ ειδικϊν καλάμων 

με ελαφρά κζρμανςθ ι ςτον αζρα χωρίσ ψιςιμο, να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

άρκρου 115 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. Τα παραπάνω είδθ κα είναι ςε ςυςκευαςία των 500γρ. 

22. φηι: φηι κίτρινο, λευκό. Το προϊόν να είναι Α’ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ 

όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 101 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ 

Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

23. Ρλιγοφρι: Ρροϊόν του πυρινα του ςιταριοφ, κερμικά επεξεργαςμζνο που ζχει 

υποςτεί ξιρανςθ και κρυμματιςμό. Να είναι Α’ ποιότθτασ και να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, κακϊσ και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

Θ ςυςκευαςία να είναι αεροςτεγισ των 1000γρ. και να αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία 

παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ του προϊόντοσ. Να υπάρχει ςτθ ςυςκευαςία ζνδειξθ του 

ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και διαχείριςθσ τροφίμων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από 

τουσ αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ. Θ ςυςκευαςία να μθ φζρει ςχίςματα ι 

ελαττϊματα. Μακροχρόνια θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

24. Αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ): Ωσ «άλευρο ςίτου» ι απλϊσ «άλευρο» νοείται 

αποκλειςτικά και μόνο το προϊόν τθσ άλεςθσ υγιοφσ ςίτου βιομθχανικά κακαριςμζνου από 

κάκε ανόργανθ ι οργανικι ουςία. Το προϊόν να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα 

άρκρα 104, 105, 106, 107 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 

Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία χάρτινθ του 1kg. 

25. Αλεφρι τφπου φαρίνα (αλεφρι που φουςκϊνει μόνο του): Το προϊόν να πλθροί 

τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 104, 105, 106, 107 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν 

και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία χάρτινθ 

των 500γρ. 

26. Σιμιγδάλι (ψιλό και χονδρό): Θα διατίκενται ςε ςυςκευαςία των 500γρ. Να 

πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και 

Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

27. Άνκοσ αραβοςίτου (βανίλια/ςοκολάταα): Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία 
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φακελάκι αεροςτεγζσ βάρουσ από 40γρ. ζωσ 60γρ. Θ ςυνολικι ςυςκευαςία μπορεί να περιζχει 

περιςςότερα φακελάκια και το πλικοσ τουσ πρζπει να περιγράφεται ςτισ παρατθριςεισ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ. Να πλθροφν τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

28. Ηάχαρθ (Κρυςταλλικι και Άχνθ): Να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 63 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία από 400γρ. ζωσ 500γρ. (άχνθ) και 1kg (κρυςταλλικι). 

29. Μπζικιν Ράουντερ (φακελάκι): Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία των 60γρ. Θ 

ςυνολικι ςυςκευαςία μπορεί να περιζχει περιςςότερα φακελάκια και το πλικοσ τουσ πρζπει 

να περιγράφεται ςτισ παρατθριςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

30. Μαγειρικι Σόδα: Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία γυάλινθ από 300γρ. ζωσ και 

400γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ 

και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

31. Μαγιά: Θα διατίκενται ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία (φακελάκι) των 9γρ., όπου κα 

αναγράφεται ςε αυτιν θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

32. Ηελζ (όλεσ οι γεφςεισ): Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία φακελάκι των 100γρ. Θ 

ςυνολικι ςυςκευαςία μπορεί να περιζχει περιςςότερα φακελάκια και το πλικοσ τουσ πρζπει 

να περιγράφεται ςτισ παρατθριςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Να πλθροί τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

33. Ταχίνι: Λιπαρι πάςτα από ψθμζνο, τριμμζνο, ξεφλουδιςμζνο ςουςάμι. Σε 

ςυςκευαςία από 500γρ. ζωσ και 1000γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

34.  Κουβερτοφρα (72% κακάο): Ρλάκα μαφρθσ ςοκολάτασ. Θα διατίκεται ςε 

ςυςκευαςία από 125γρ. ζωσ και 200γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ του Άρκρου 57 του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν. 

35. Κακάο ςκόνθ: Θα διατίκενται ςτθ ςυςκευαςία των 125γρ. Να πλθροί τουσ όρουσ 

του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

36. Τςάι Μαφρο: Θα είναι Α’ ποιότθτασ και κα πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 148 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε φακελάκια βάρουσ από 1γρ. ζωσ 2γρ. ςυςκευαςμζνα μζςα ςε 

κουτί που κα περιζχει 10 φακελάκια. Το βάροσ και το πλικοσ πρζπει να αναγράφονται ςτισ 

παρατθριςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ Επίςθσ, να ςθμειωκεί πωσ ωσ τεμάχιο ορίηεται 

ολόκλθρο το πακζτο που περιζχει τα 10 φακελάκια τςαγιοφ και όχι μεμονωμζνο ζνα φακελάκι 

του 1γρ. ι 2γρ. 

37. Μουςτάρδα: Απαλι γεφςθ, ςε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία 500γρ., 

όπου κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του. Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ.  

38. Κζτςαπ: Σε κατάλλθλθ για τρόφιμα ςυςκευαςία 500γρ., όπου κα αναγράφεται 
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ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ του προϊόντοσ και κα απζχει τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ 

από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του, κακϊσ και θ χϊρα προζλευςθσ. Να πλθροί τουσ όρουσ 

του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

39. Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προζρχεται είτε από εξάτμιςθ του καλαςςινοφ 

νεροφ ςτισ αλυκζσ ι από επεξεργαςία του ορυκτοφ άλατοσ των αλατωρυχείων. Θα πρζπει να 

ζχει λευκό χρϊμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίηει ελαφριά μόνο κολερότθτα και να 

πλθροί τουσ όρουσ του άρκρου 38 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ 

Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε πλαςτικι ςυςκευαςία των 1.000γρ.  

40. Ελιζσ (Ρράςινεσ και Μαφρεσ, τφπου Καλαμϊν): Ολόκλθρεσ ελιζσ με 

αμυγδαλοειδζσ ςχιμα, με πράςινο και πορφυρό-μαφρο χρϊμα αντίςτοιχα, ςκλθρι υφι, να 

μθν ζχουν χτυπιματα και αλλοιϊςεισ, διατθρθμζνεσ ςε ελαιόλαδο και άλμθ με φυςικά 

ςυςτατικά. Συςκευαςία 1.000γρ. 

41. Τοματοπολτόσ: Είναι το προϊόν που παραςκευάηεται με ςυμπφκνωςθ ςε 

ποςοςτό 28-30% του ςαρκϊδουσ χυμοφ των νωπϊν καρπϊν τθσ τομάτασ, με αποβολι μζρουσ 

του νεροφ αυτϊν και πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 124 του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε 

ςυςκευαςία μεταλλικι ι χάρτινθ 1000γρ.  

42. Μαγιονζηα (εκτόσ ψυγείου): Να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ διατάξεισ. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 

από 350 ζωσ και 500γρ.  

43. Χυμόσ Λεμόνι (Άρτυμα Λεμονιοφ): Θα είναι Αϋ ποιότθτασ και κα πλθροί τουσ 

όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε φιάλεσ πλαςτικζσ από 4 λίτρων.  

44. Ξίδι: Να προζρχεται μόνο από οξικι ηφμωςθ του κραςιοφ από χλωρά ςταφφλια ι 

από ξερι ςταφίδα και να πλθροί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 39 του Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θ ςυςκευαςία 

να φζρει ςτα ελλθνικά ενδείξεισ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 10 και 11 Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν περί επιςιμανςθσ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 350ml ςε πλαςτικι 

φιάλθ.  

45. Θλιζλαιο: Θα πρζπει να εμφανίηει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με το 

άρκρο 73 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν: να μθν ζχει οξφτθτα ςε ελαϊκό οξφ μεγαλφτερθ 

από 0,3 και υγραςία και πτθτικζσ ουςίεσ ςτουσ 105οC άνω από 0,05%.,το ποςοςτό 

υπολείμματοσ ςε πετρελαϊκό αικζρα να μθν είναι μεγαλφτερο από 0,05 άνυδρου ςπορζλαιου, 

θ περιεκτικότθτα ςε ςάπωνεσ να μθν είναι ανϊτερθ του 0,015% και να δίνει αντίδραςθ 

ςπορζλαιου. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία του ενόσ (1) λίτρου, κατάλλθλθ για τρόφιμα. 

46. Κρουαςάν ςοκολάτα: Συςκευαςία βάρουσ από 60 ζωσ και 90γρ., επιμζρουσ 

γζμιςθ κατά 40% τουλάχιςτον ςε γζμιςθ πραλίνασ φουντουκιοφ ι ςοκολάτασ (κακάο, ηάχαρθ, 

πολτό φουντουκιοφ φυτικά ζλαια, γάλα πλιρεσ, ορό γάλακτοσ λεκικίνθ, άμυλο και βανιλίνθ) 

και ςφολιάτασ κατά 60% ι λιγότερο ςε περίπτωςθ αυξιςεωσ του ποςοςτοφ πραλίνασ ι 

ςοκολάτασ. Το βάροσ αναφζρεται ςε προϊόν που ζχει υποςτεί κλιβανιςμό και που κατά τθν 

ηφγιςθ του βρίςκεται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Τα ςυςτατικά περιλαμβάνουν άλευρο 
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ειδικοφ τφπου, φυτικά λίπθ, ηάχαρθ, βοφτυρο γάλακτοσ, αυγά πλιρθ, διογκωτικά υλικά, 

αρτφματα - λοιπά κλπ. και υγραςία. Θα «Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

«Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» Ταμείο Αςφλου 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ μποροφν να περιζχουν και άλλα ςυςτατικά προσ βελτίωςθ τουσ, 

αρκεί να εναρμονίηεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 114 του Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν. Επί τθσ ςυςκευαςίασ όλων (ατομικι ι ομαδικι) κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ 

θμερομθνία λιξθσ, κακϊσ και θ θμερομθνία παραςκευισ (άρκρο 11 ΚΤΡ). Εφ’ όςον κρίνεται 

αναγκαίο κα διενεργείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ. Τα 

προμθκευόμενα είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ 

διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων. 

47. Μπιςκότα γεμιςτά ςοκολάτασ: Μπιςκότα γεµιςτά µε ςοκολάτα ςε ςυςκευαςία 

από 250 ζωσ και 400 γρ. Επί τθσ ςυςκευαςίασ όλων (ατομικι ι ομαδικι) κα αναγράφεται 

ευκρινϊσ θ θμερομθνία λιξθσ κακϊσ και θ θμερομθνία παραςκευισ (άρκρο 11 ΚΤΡ). Εφ’ όςον 

κρίνεται αναγκαίο κα διενεργείται εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ αμφιβολίασ. Τα 

προμθκευόμενα είδθ κα είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ 

διατάξεισ, τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων. Θ διάκεςθ κα γίνεται με ευκφνθ του προμθκευτι 

και θ μεταφορά με κακαρά και απολυμαςμζνα μζςα ςφμφωνα τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του 

Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν.  

48. Μπιςκότα τφπου Petit-Beurre (πτι-μπερ): Μπιςκότα ςε ειδικι για τθν φφλαξι 

τουσ ςυςκευαςία από 200γρ. ζωσ 800γρ., ςτθν οποία κα αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία 

λιξθσ. Θα παραςκευάηονται και κα ςυςκευάηονται ςτθν Ελλάδα. Τα προμθκευόμενα είδθ κα 

είναι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ και αγορανομικζσ διατάξεισ, τουσ όρουσ του 

Κϊδικα Τροφίμων.  

49. Ρραλίνα φουντουκιοφ τφπου Merenda: Ρραλίνα φουντουκιοφ με κακάο και 

γάλα ςε ςυςκευαςία πλαςτικι των 10 ι 12 κιλϊν, να πλθροί τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων 

και Ροτϊν και τισ Ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 

50. Δθμθτριακά τφπου corn flakes (κόρν φλζικσ) (Απλά και Με ςοκολάτα): Είναι το 

προϊόν με βάςθ τα ςιτθρά, προοριηόμενο για πρωινό, ςκζτα ι με ςοκολάτα. Να πλθροί τουσ 

όρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 103 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ 

Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία του 1 κιλοφ. 

51. Γαλοποφλα βραςτι (ςε φζτεσ): Είναι προϊόν με βάςθ το κρζασ γαλοποφλασ – 

προϊόν αλλαντοποιΐασ και κερμικισ επεξεργαςίασ. Θ μεταποιθτικι διαδικαςία (επεξεργαςία) 

εξυγίανςθσ επιτυγχάνεται με τθ κερμικι τουσ επεξεργαςία. Θ κζρμανςθ τουσ ζχει επίςθσ ωσ 

αποτζλεςμα τθν μετουςίωςθ των πρωτεϊνϊν του κρζατοσ, με ςυνζπεια τθ ςτακεροποίθςθ τθσ 

δομισ τουσ και τθν ικανότθτά των προϊόντων τθσ κατθγορίασ αυτισ να κόβονται ςε φζτεσ. Θ 

κερμικι επεξεργαςία μπορεί να είναι υγρι, ξθρι ι και ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο ι/και να 

ςυνδυάηεται και με άλλεσ επεξεργαςίεσ. Το προϊόν να πλθροί τουσ όρουσ που αναγράφονται 

ςτο άρκρο 91 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ 

διατάξεισ.  

52. Τυροκομικά προϊόντα (Gouda ςε φζτεσ, Gouda τριμμζνο και Τυρί «λευκό τφπου 

φζτασ»): Πλα τα τυριά να είναι Αϋ ποιότθτασ. Να ζχουν τθν πλιρθ και επιτυχθμζνθ ωρίμανςθ, 
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απαλλαγμζνα αντικανονικϊν οςμϊν και γεφςεων με τθ χαρακτθριςτικι γεφςθ ενόσ εκάςτου, 

να μθν παρουςιάηουν αλλοιϊςεισ υφισ και χρϊματοσ, να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ (τα τρίμματα 

αποκλείονται). Τα τυριά πρζπει να πλθροφν τισ μικροβιολογικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ 

ορίηονται ςτα Ρ.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χθμικόσ, κακϊσ και ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ των 

μικροβιολογικϊν προδιαγραφϊν κα είναι δεςμευτικόσ. Θ μεταφορά των τυριϊν κα γίνεται με 

αυτοκίνθτα – ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά κερμόμετρα. Τα αυτοκίνθτα ψυγεία 

κα είναι κακαρά και απολυμαςμζνα. 

53.  Λιπαρζσ φλεσ για επάλειψθ (Βοφτυρο ελαφρφ, Μινερβίνθ,): Να πλθροφν τουσ 

όρουσ του άρκρου 78 του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και Αντικειμζνων Κοινισ Χριςθσ και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Θα διατίκενται υπό ψφξθ και δεν πρζπει να 

περιζχουν ςυντθρθτικά και θ περιεκτικότθτα τθσ ςε trans λιπαρά δεν πρζπει να υπερβαίνει το 

2% των ολικϊν λιπιδίων. Το Βοφτυρο Ελαφρφ (soft) κα διατίκεται ςε κεςζ ςυςκευαςίασ από 

250 ζωσ και 500γρ. Το Βοφτυρο κα διατίκεται ςε ςυςκευαςία πακζτου (πλάκα) από 250 ζωσ 

και 350γρ. 

54. Κατεψυγμζνα λαχανικά (Αρακάσ, Φαςολάκια, Μπάμιεσ, Ανάμεικτα λαχανικά, 

Σπανάκι, Καλαμπόκι): Τα προσ προμικεια κατεψυγμζνα λαχανικά κα είναι κακαριςμζνα, κατά 

προτίμθςθ εγχϊριασ παραγωγισ ι προζλευςθσ Ε.Ε., Αϋ ποιότθτασ, ςυςκευαςμζνα, όπου κα 

αναγράφεται θ θμερομθνία καταψφξεωσ και λιξεωσ, κα ζχουν το ηωθρό φυςιολογικό τουσ 

χρϊμα και κα πλθροφν τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ των κείμενων διατάξεων περί εμπορίασ 

κατεψυγμζνων λαχανικϊν αποκλειόμενθσ απολφτωσ τθσ προμικειασ κατεψυγμζνων 

λαχανικϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ τθσ πρϊτθσ. Σε ότι αφορά τθ ςυςκευαςία κα παραδίδονται ςε 

ςυςκευαςία του 1kg. H μεταφορά των εν λόγω προϊόντων κα γίνεται με κακαρά, 

απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα – ψυγεία τα οποία κα φζρουν καταγραφικά κερμόμετρα.  

55. Αραβικι πίτα ςυςκευαςμζνθ (νωπι): Θ πρϊτθ φλθ κα είναι καλισ ποιότθτασ. Θ 

προμθκευόμενθ πίτα να πλθροί τισ διατάξεισ του Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν και τισ 

ιςχφουςεσ Κοινοτικζσ και Υγειονομικζσ Διατάξεισ. Το αρτοςκεφαςμα πρζπει να περιζχει αλεφρι 

αρίςτθσ ποιότθτασ, να είναι απαλλαγμζνο ι με περιοριςμζνα ςτο ελάχιςτο κορεςμζνα λιπαρά 

οξζα και πλιρωσ απαλλαγμζνα από trans, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε ηάχαρθ και αλάτι, 

απαλλαγμζνα ςυντθρθτικϊν και μυκοτοξινϊν (ςε όλα τα προϊόντα κάτω από το όριο 

ανίχνευςθσ ανεξαρτιτωσ του ορίου τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ) και με επιτρεπόμενα διογκωτικά. 

Θα διατίκεται ςε ςυςκευαςία κατάλλθλθ για τρόφιμα, βάρουσ από 450 ζωσ και 550γρ. και κα 

περιζχει από ζξι (6) ζωσ οκτϊ (8) τεμάχια πίτεσ. 

56. Ψάρια κατεψυγμζνα (Βακαλάοσ): Τα κατεψυγμζνα ψάρια κα είναι Αϋ ποιότθτασ, 

κατεψυγμζνα κατά μονάδα (IQF) να είναι ςυςκευαςμζνα ςε Α και Β ςυςκευαςία (Α 

ςυςκευαςία πλαςτικό φφλλο και Β χαρτοκιβϊτιο) με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ ςτα ελλθνικά 

(θμερομθνία Κατάψυξθσ, θμερομθνία Λιξθσ, χϊρα προζλευςθσ, αρικμόσ Ζγκριςθσ 

εργαςτθρίου ςε περίπτωςθ τεμαχιςμοφ και επεξεργαςίασ). Τα προϊόντα κατά τθν παράδοςθ 

να βρίςκονται ςε κατάςταςθ κατάψυξθσ. Τα ψάρια κα είναι τυποποιθμζνα κατά ίδια μεγζκθ 

και το βάροσ του κάκε ψαριοφ κα είναι ανάλογο με τισ απαιτιςεισ του ιδρφματοσ. Τα 

χορθγοφμενα είδθ κατεψυγμζνα ψάρια κα ζχουν ποςοςτό επί πάγου ςφμφωνα με το ςχετικό 

Ρροεδρικό Διάταγμα. Θα μεταφζρονται με αυτοκίνθτα – ψυγεία τα οποία κα φζρουν 
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καταγραφικά κερμόμετρα, κα είναι κακαρά και απολυμαςμζνα και τα προϊόντα κα είναι 

πρόςφατθσ κατάψυξθσ όταν κα παραδίδονται.  

57. Πλα τα προϊόντα κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από 

τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

 

 

 

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ Διατάξεισ και ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να τθρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ειδϊν διατροφισ τθσ προμικειασ , τόςο κατά τθν διακίνθςθ όςο 

και κατά τθν παράδοςι τουσ . 

2. Ο Ρρομθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν  Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ 

να αντικακιςτά άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

προδιαγραφζσ. Θ παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ 

εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Δομισ  εντόσ δφο εργάςιμων (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του με 

κάκε νόμιμο μζςο. 

3. Θ μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ  Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτθν Δομι και ςτθν ποςότθτα που αυτι 

παραγγζλνει κάκε φορά . Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ρρομθκευτι να τθροφνται όλα 

τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν προσ 

αποφυγι ατυχθμάτων. Θ διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

4. Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου ι/και φαξ ι/και 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπου κα ςτζλνονται τα αιτιματα για τθν τμθματικι 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ , ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

5. Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων 

των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και 

ϊρα παράδοςθσ. Στο αντικείμενο των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ 

ςυμπεριλαμβάνονται: 

6. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον 

Προμθκευτι: Να παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο κτίριο τθσ Δομισ το αργότερο 

εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία τθσ Δομισ. Θ παράδοςθ τθσ 

παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ θμζρα και ϊρα , ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Δομι. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ 

διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 4.2. φνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

7. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 
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ποςότθτασ των ειδϊν τθσ προμικειασ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που 

να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από 

τθν απόφαςθ αυτι. 

8. Θ επιςτροφι των ειδϊν , που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

9. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν άνω 

προκεςμία δικαιοφμεκα να προμθκευτοφμε τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα από τθν ελεφκερθ 

αγορά για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ, θ δε επιπλζον διαφορά τιμισ και κάκε άλλθ 

πρόςκετθ δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και αναηθτείται ςφμφωνα με το νόμο . 

10. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ 

τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων 

 

 


