
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

1. Τα ζητούμενα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, να συνοδεύονται 

από εγγύηση άριστης ποιότητας, νόμιμα και ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά σύµφωνα 

µε τις σχετικές Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.  

2. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των προϊόντων, πρέπει να 

είναι σύµφωνη µε την Ενωσιακή και Εθνική νοµοθεσία.  

3. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ανοιγµένες ή φθαρµένες ή σχισµένες ή µε τρύπες 

και να µην υπάρχουν διαρροές. 

 4. Ο προµηθευτής εγγυάται ότι τα τρόφιµα θα είναι άριστης ποιότητας χωρίς αλλοιώσεις, 

νοθείες, προσβολές από μικροοργανισμούς, έντομα ή ακάρεα, γαιώδεις προσμίξεις, τοξικές 

ουσίες, ανεπιθύμητες οσμές, χρωματισμούς και άλλα ανεπιθύμητα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις 

σχετικές προδιαγραφές των επισήμων κρατικών φορέων τροφίμων.  

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και 

να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών 

HACCP σε όλα τα στάδια της αποθήκευσης και διακίνησης. 

6. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι τυποποιημένα, σφραγισμένα και σε άριστη κατάσταση. 

Επί των συσκευασιών να υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις η δε σήμανση να είναι 

σύμφωνη με τις διατάξεις σήμανσης τροφίμων. Ο χρόνος βιωσιμότητας των 

προσφερόμενων προϊόντων ως προς την ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον το 80% 

του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα της παράδοσης. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει 

να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

Συγκεκριμένα: Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα θα έχουν την κατάλληλη 

σήμανση (ημερομηνία παραγωγής/λήξης).  

7. Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίµων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις 

στην υγεία όσων τα κατανάλωσαν, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις 

δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιµα. 

8. Η παράδοση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει άπαξ ή τμηματικά κατόπιν 

συνεννόησης με την Δομή : 
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9. Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του «ISCD» που θα προσυπογράφει το σχετικό δελτίο παραλαβής και θα ελέγχει 

εάν η παράδοση των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Εφίσταται η 

προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο 

αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισµοί του προσκοµιζοµένου είδους, κατηγορία και 

τόπος προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα.  

 

10. Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσµεύεται ότι 

θα συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην 

παρούσα πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων συνεπάγεται την απόρριψη της 

παραλαβής. 

11. Το «ISCD» θα καταβάλλει την αξία των ειδών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της 

παρούσας πρόσκλησης εντός τριάντα(30) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και 

την έκδοση από τον προμηθευτή των παρακάτω δικαιολογητικών πληρωμής:  

α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή 

μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις  

β) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας των ειδών διατροφής της προμήθειας , τόσο κατά την διακίνηση 

όσο και κατά την παράδοσή τους .  

2. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 

παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην Δομή και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά 

άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η 

παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες της Δομής εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε 

νόμιμο μέσο. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στη Δομή θα γίνεται με δαπάνες και 

μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην αντίστοιχη Δομή και στην ποσότητα που 

αυτή παραγγέλνει κάθε φορά . Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να 

τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση των προς προμήθεια 

ειδών προς αποφυγή ατυχημάτων. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών 

θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  



3. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή/και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την τμηματική εκτέλεση 

της προμήθειας , σύμφωνα με τις ανάγκες της  Δομής. 

 4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 

προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της Δομής κατά την ημέρα και ώρα 

παράδοσης.  

4.1. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να 

παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριο της Δομής το αργότερο εντός δύο (2) 

εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της Δομής. Η παράδοση της 

παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και ώρα , σε συνεννόηση 

με την Δομή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι 

ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.  

4.2. Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

 5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

ειδών της προμήθειας , με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 

που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

6. Η επιστροφή των ειδών , που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  

7. Οι ποσότητες για κάθε είδος καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της Δομής 

και μπορούν να μεταβληθούν (να αυξηθούν, να μειωθούν ή να μηδενιστούν) ανάλογα με 

τις πραγματικές της ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της προμήθειας. Σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται η Αναθέτουσα να προμηθευθεί 

ακριβώς τις ποσότητες που αναγράφονται. 

8. Το «ISCD» διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια 

του προϋπολογισμού ή να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια 

ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της. Στην περίπτωση αυτή Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας μέχρι την 

κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της.  

9. Αν απαιτηθεί η προμήθεια ειδών που δεν περιγράφονται στην παρούσα, η τιμή αυτών 

καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή. 
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