
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Α. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά  

1. Σα 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 Τγειονομικζσ διατάξεισ.  

2. Η 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. Όλα 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. Όλα τα προϊόντα κα πρζπει 

να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται από τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν. 

υγκεκριμζνα: Όςα είδθ είναι ςυςκευαςμζνα/ τυποποιθμζνα κα ζχουν τθν κατάλλθλθ 

ςιμανςθ (θμερομθνία παραγωγισ/λιξθσ).  

7.Σα προϊόντα πρζπει να ζχουν θμερομθνία λιξθσ τουλάχιςτον 4 μθνϊν και άνω. 

8. Εφόςον από τθ χριςθ των ακατάλλθλων τροφίµων προκλικθκαν αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

ςτθν υγεία όςων τα κατανάλωςαν, ο προµθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ 

δαπάνεσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε από τα ακατάλλθλα τρόφιµα. 

9. Η παράδοςθ και παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει άπαξ ι τμθματικά κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τθν Δομι : 
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10. Η παραλαβι των προςφερόμενων ειδϊν κα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο 

υπάλλθλο του «ISCD» που κα προςυπογράφει το ςχετικό δελτίο παραλαβισ και κα ελζγχει 

εάν θ παράδοςθ των προϊόντων ζγινε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Εφίςταται θ 

προςοχι του προμθκευτι όπωσ ςτο δελτίο αποςτολισ και ςτο αντίςτοιχο τιμολόγιο 

αναγράφονται λεπτομερϊσ χαρακτθριςµοί του προςκοµιηοµζνου είδουσ, κατθγορία και 

τόποσ προζλευςθσ και κάκε χαρακτθριςτικό γνϊριςμα.  

 

11. Ο προµθκευτισ λαµβάνει γνϊςθ των Ειδικϊν Όρων τθσ προμικειασ και δεςµεφεται ότι 

κα ςυµµορφϊνεται πλιρωσ με αυτοφσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ. Μθ τιρθςθ αυτϊν των όρων ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ 

παραλαβισ. 

12. Σο «ISCD» κα καταβάλλει τθν αξία των ειδϊν, που κα προμθκευτεί ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ εντόσ τριάντα(30) ημερών φςτερα από τθν παράδοςθ των ειδϊν και 

τθν ζκδοςθ από τον προμθκευτι των παρακάτω δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ:  

α) Σιμολόγιο-Δελτίο Αποςτολήσ, ςτο οποίο να αναγράφονται το είδοσ, η ποςότητα, η τιμή 

μονάδασ, η ςυνολική αξία των ειδών και οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ  

β) Αποδεικτικό αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ. 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

ιςχφουςεσ Διατάξεισ και ο Προμθκευτισ 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 Προμθκευτισ 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. Η 

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

μεταφορικά μζςα του Προμθκευτι τμθματικά ςτθν αντίςτοιχθ Δομι και ςτθν ποςότθτα που 

αυτι παραγγζλνει κάκε φορά . Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Προμθκευτι να 

τθροφνται όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ των προσ προμικεια 

ειδϊν προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Η διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν 

κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

3. Ο Προμθκευτισ 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. 

 4. Η 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.  

4.1. 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. Η παράδοςθ τθσ 

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

με τθν Δομι. ε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016.  

4.2. φνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

 5. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 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.  

6. Η επιςτροφι των ειδϊν , που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 

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

7. Οι ποςότθτεσ για κάκε είδοσ κακορίςτθκαν με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ τθσ Δομισ 

και μποροφν να μεταβλθκοφν (να αυξθκοφν, να μειωκοφν ι να μθδενιςτοφν) ανάλογα με 

τισ πραγματικζσ τθσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

τθσ προμικειασ. ε καμία περίπτωςθ δεν δεςμεφεται θ Ανακζτουςα να προμθκευκεί 

ακριβϊσ τισ ποςότθτεσ που αναγράφονται. 

8. Σο «ISCD» διατθρεί το δικαίωμα να αυξομειϊςει τθν ποςότθτα κατακφρωςθσ ςτα πλαίςια 

του προχπολογιςμοφ ι να διακόψει οποτεδιποτε και μονομερϊσ τθν προμικεια 

οριςμζνων ι όλων των ειδϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ. τθν περίπτωςθ αυτι Ο 



 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ δεν ζχει δικαίωμα να απαιτιςει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μζχρι τθν 

κάλυψθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ.  

9. Αν απαιτθκεί θ προμικεια ειδϊν που δεν περιγράφονται ςτθν παροφςα, θ τιμι αυτϊν 

κακορίηεται μετά από ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι. 

 

 

 

Ο πρόεδροσ 

τζφανοσ Πανακοφλιασ 

 

 


