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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ζ:	ΣΧΕΔΙΟ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

ΣΥΜΒΑΣΗ	

	

ΜΕΤΑΞΥ	ΤΗΣ	ΑΣΤΙΚΗΣ	ΜΗ	ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»	
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Σ	Υ	Μ	Β	Α	Σ	Η	

	

	

Στην	Αθήνα	σήμερα	την	……../……/2016	μεταξύ:	

	

Αφενός	 της	 Αστικής	 Μη	 Κερδοσκοπικής	 Εταιρείας	 με	 την	 επωνυμία	

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,	 που	 εδρεύει	 στο	 Ν.	 Κόσμο,	 Ήρας	 8	 &	 Δέσπως	 Σέχου	 37,	 ΑΦΜ	

997889618	και	Δ.Ο.Υ.	ΙΖ’	Αθήνας	και	εκπροσωπείται	νόμιμα	για	την	υπογραφή	

της	παρούσας	από	τον	Γενικό	Διευθυντή		της,	κ.	Κωνσταντίνο	Δήμτσα,		

	

Και	 αφετέρου	 της	 ………………..	 με	 την	 επωνυμία	 «………………………»	 και	 το	

διακριτικό	 τίτλο	 «………………………………..»	 με	 ΑΦΜ	………………………..	 της	 Δ.Ο.Υ.	

……………………	 (στο	 εξής	 καλούμενη	 «Ανάδοχος»)	 που	 εδρεύει	 επί	 της	 οδού	

…………………………………..	αρ……..,	Τ.Κ.	……………	και	εκπροσωπείται	νόμιμα	για	την	

πρώτη	υπογραφή	της	παρούσας	από	…………………..	 ,	 κάτοικο…………………,	οδός	

……………………	αρ.	…………,	με	ΑΔΤ	……………………	

	

Και	αφού	έλαβαν	υπόψη	:	

-	Τo	υπ’	αριθ.	/……/	2016	Πρακτικό	της	Επιτροπής	Διεξαγωγής	Διενέργειας	του	

υπ’	αριθμ.	020/2016	Πρόχειρου	(Συνοπτικού)	 	Μειοδοτικού	 	 	Διαγωνισμού	για	

την	προμήθεια	 ειδών	τροφίμων	σε	 επωφελούμενους	 των	 Ιερών	Μητροπόλεων	

Θράκης	 και	 Βορείου	 Αιγαίου	 (αστέγους	 και	 άτομα	 που	 διαβιούν	 σε	 συνθήκες	

στέγης,	 οι	 οποίοι	 δεν	 εξασφαλίζουν	 δυνατότητα	 καθημερινής	 σίτισης	 και	

διατροφής	στην	εστία	τους	κατά	τον	οποίο	διαγωνισμό	αναδείχθηκε	προσωρινή	

μειοδότρια	 η	 Ανάδοχος,	 συνταχθέντος	 του	 ως	 άνω	 Πρακτικού,	 για	 την	

Ομάδα/ες..........	 το	 αποτέλεσμα	 του	 οποίου	 εγκρίθηκε	 με	 το	 από	

…../…../…….Πρακτικό	του	Δ.Σ.	της	«Αποστολής».	

-	 Τo	 	 υπ’	 αριθ.	……./2016	Πρακτικό	 της	 Επιτροπής	 Διενέργειας	 του	 υπ’	 αριθμ.	

020/2016	Συνοπτικού	(Πρόχειρου)	Μειοδοτικού	Διαγωνισμού	περί	ελέγχου	των	

προσκομιζόμενων	δικαιολογητικών	κατακύρωσης	περί	οριστικής	κατακύρωσης	

και	υπογραφής	της	παρούσης,	 εγκριθέντος	με	την	από	…./…/…..	απόφαση	του	

Γενικού	Διευθυντή	της	«Αποστολής».	
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Συμφωνήθηκαν,	συνομολογήθηκαν	και	έγιναν	αμοιβαία	αποδεκτά	τα	εξής	:	

	

ΑΡΘΡΟ	1ο:	Αντικείμενο	–	Διάρκεια	της	Σύμβασης		

1.1.	 Αντικείμενο	 της	 σύμβασης	 είναι	 η	 προμήθεια,	 μεταφορά	 και	 διανομή	 των	

κάτωθι	Ομάδων	ειδών	διατροφής	σε	επωφελούμενους	των	ενοριών	των	Ιερών	

Μητροπόλεων	Θράκης	και	Βορείου	Αιγαίου	(αστέγους	και	άτομα	που	διαβιούν	

σε	 συνθήκες	 στέγης,	 οι	 οποίοι	 δεν	 εξασφαλίζουν	 δυνατότητα	 καθημερινής	

σίτισης	και	διατροφής	στην	εστία	τους).		

1.2.	 Οι	 προσφερόμενες	 Ομάδες	 ειδών	 διατροφής,	 ανά	 είδος	 και	 συνολική	

ποσότητα	έχουν	ως	εξής:	

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΠΑΤΑΤΕΣ	
ΣΥΣΚ.	5ΚΛ	

4.760	ΤΜΧ	

	
	

ΟΜΑΔΑ	Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	

Β.1.	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ	
ΠΑΡΘΕΝΟ,	
ΣΥΣΚ.	 1	
ΛΙΤΡΟΥ	

898	ΤΜΧ		

	

Β.2.	ΟΣΠΡΙΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΦΑΚΕΣ	 ΨΙΛΕΣ	
ΣΥΣΚ.	500ΓΡ.	
	
	

1.796	ΤΜΧ		

2.	 ΦΑΣΟΛΙΑ	
ΣΥΣΚ.	500ΓΡ.	
	
	

1.796	ΤΜΧ		
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Β.3.	ΡΥΖΙ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΡΥΖΙ	 ΝΥΧΑΚΙ	
ΣΥΣΚ.	1KG	

898	ΤΜΧ		

	

Β.4.	ΖΥΜΑΡΙΚΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	
ΝΟ5	 ΣΥΣΚ.	
500	ΓΡΑΜ.	
	

1.796	ΤΜΧ		

2.	 ΖΥΜΑΡΙΚΑ	
ΠΑΣΤΑ	 ΣΥΣΚ.	
500	ΓΡΑΜ	
	

3.592	ΤΜΧ		

	

Β.5.	ΓΑΛΑ	ΜΑΚΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΓΑΛΑ	 ΜΑΚΡΑΣ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	
ΣΥΣΚ.	1ΛΤ	

1.796	ΤΜΧ		

	

Β.6.	ΖΑΧΑΡΗ,	ΤΟΜΑΤΑ	ΠΑΣΑΤΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΖΑΧΑΡΗ	
ΣΥΣΚ.	1KL	

898	ΤΜΧ		

2.	 ΤΟΜΑΤΑ	
ΠΑΣΑΤΑ	
ΣΥΣΚ.	 ΤΩΝ	
400ΓΡΑΜ	

1.796	ΤΜΧ		

	

Β.7.	ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ		

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΦΕΤΑ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	 Ή	
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	

748	ΤΜΧ		
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ΠΟΠ	
	

2.	 ΓΡΑΒΙΕΡΑ	
ΚΡΗΤΗΣ	ΠΟΠ	

405	ΤΜΧ		

	

Β.8.	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	

1.	 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	
ΣΥΣΚ.	 1.000	 –	
1250	ΓΡΑΜ	

1.176	
ΤΕΜΑΧΙΑ	
ΤΟΥ	 1-1.250	
ΓΡ	

	

1.3.	 Η	 διάρκεια	 της	 σύμβασης	 ορίζεται	 σε	 τέσσερεις	 (4)	 μήνες	 από	 την	

ημερομηνία	 υπογραφής	 της	 και	 λήγει	 την……………….	 και	 μέχρι	 εξαντλήσεως	

του	προϋπολογισμού	της	Διακήρυξης.	

1.4.	 Η	 «Αποστολή»	 διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 τρίμηνης	 παράτασης	 του	 χρόνου	

διάρκειας	 της	 συμβάσεως	 με	 τους	 ίδιους	 όρους	 και	 προϋποθέσεις	 εντός	 της	

προϋπολογισθείσας	δαπάνης	της	Διακήρυξης.	

1.5.	Η	παρούσα	σύμβαση	μπορεί	να	λυθεί	και	πριν	την	ως	άνω	ημερομηνία	λήξης	

της	 εφόσον	 ολοκληρωθεί	 η	 παράδοση	 –	 παραλαβή	 του	 συνόλου	 των	

συμβατικών	 ειδών	 διατροφής	 στους	 επωφελούμενους	 και	 εξαντληθεί	 ο	

προϋπολογισμός	της	Διακήρυξης	.	

	

ΑΡΘΡΟ	2ο:	Αμοιβή	–	Τίμημα	–		Τρόπος	πληρωμής	–	Κρατήσεις	

2.1.	Η	τιμή	της	ποσότητας	του	συνόλου	των		προμηθευόμενων	ειδών	διαβίωσης	

της	 κατηγορίας	 οπωροκηπευτικών	 (Ομάδα	 Α’)	 συμφωνείται	 στο	 ενιαίο	

ποσοστό	 έκπτωσης	 ύψους	 ……….	%	 επί	 της	 μέσης	 λιανικής	 τιμής	 πώλησης	

όπως	 αυτή	 διαμορφώνεται	 κατά	 την	 ημέρα	 παραλαβής	 των	 ειδών	

οπωροπωλείου	 και	 όπως	 αυτή	 προκύπτει	 από	 το	 εκάστοτε	 εκδιδόμενο	 δελτίο	

πιστοποίησης	 τιμών	 του	 Τμήματος	 Εμπορίου	 της	 Ανατολικής	 Μακεδονίας	 -	

Θράκης,	 βάσει	 της	 οικονομικής	 προσφοράς,	 που	 κατέθεσε	 ο	 ανάδοχος	 και	 η	

οποία	παρατίθεται	στο	Παράρτημα	Α’	της	παρούσης	συμβάσεως,	που	αποτελεί	

ενιαίο	και		αναπόσπαστο	τμήμα	αυτής.	

2.2.	Η	τιμή	της	ποσότητας	του	συνόλου	των		προμηθευόμενων	ειδών	διαβίωσης	

της	 κατηγορίας	 λοιπών	 ειδών	 διατροφής	 (ΟΜΑΔΑ	 Β’,)	 συμφωνείται	 στο	
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ποσό	 των	 …………………………………………….(……………..€),	 μη	

συμπεριλαμβανομένου	 του	 αναλογούντος	 Φ.Π.Α.,	 βάσει	 της	 οικονομικής	

προσφοράς,	που	κατέθεσε	ο	ανάδοχος	και	η	οποία	παρατίθεται	στο	Παράρτημα	

Β’	 της	 παρούσης	 συμβάσεως,	 που	 αποτελεί	 ενιαίο	 και	 	 αναπόσπαστο	 τμήμα	

αυτής.	

2.3.	 Για	 το	 προϊόν	 της	 Ομάδας	 Α’	 η	 προσφερόμενη	 έκπτωση	 στη	 νόμιμα	

διαμορφούμενη	κάθε	φορά	μέση	τιμή	λιανικής	πώλησης	του	 είδους	την	ημέρα	

παράδοσής	 του	 και	 που	 αντιστοιχεί	 στην	 ποιότητα	 και	 σε	 κάθε	 άλλο	

χαρακτηριστικό	του	γνώρισμα,	είναι	σταθερή	και	αμετάβλητη	και	ισχύει	για	όλη	

τη	διάρκεια	της	προμήθειας	και	της	χρονικής	παράτασης	που	τυχόν	ζητηθεί	από	

την	«Αποστολή»	και	δεν	υπόκειται	για	κανένα	λόγο	σε	αναθεώρηση.		

2.4.	Για	τα	προϊόντα	της	Ομάδας	Β’	η	προσφερόμενη	τιμή	του	αναδόχου	είναι	

σταθερή	και	αμετάβλητη	και	ισχύει	για	όλη	τη	διάρκεια	της	προμήθειας	και	της	

χρονικής	παράτασης	που	τυχόν	ζητηθεί	από	την	«Αποστολή»	και	δεν	υπόκειται	

για	κανένα	λόγο	σε	αναθεώρηση.	

2.5.	Αποκλείεται	 αναθεώρηση	 των	 τιμών	προσφοράς	και	 οποιαδήποτε	αξίωση	

του	αναδόχου	πέραν	του	αντιτίμου	των	ειδών	που	θα	προμηθεύσει	βάσει	 των	

τιμών	ή	του	ποσοστού	έκπτωσης	της	προσφοράς	του.	

2.6.	Η	πληρωμή	του	αναδόχου	θα	γίνεται	σε	ευρώ	(€)	 	μετά	από	κάθε	τμηματική	

οριστική,	 ποιοτική	 και	 ποσοτική	 παραλαβή	 από	 την	 τριμελή	 	 επιτροπή	

παραλαβής/παρακολούθησης	 έργου	 (στο	 εξής	 η	 Επιτροπή)	 με	 βάση	 τη	

συσκευασία,	 την	 περιγραφή	 και	 την	 τιμή	 των	 ειδών,	 όπως	 αυτά	 θα	

προσδιορίζονται	αναλυτικά	στην	τεχνική	και	οικονομική	του	προσφορά.		

2.7.	Η	πληρωμή	θα	γίνεται	με		την	εξόφληση	του	100%	της	συμβατικής	αξίας	της	

ποσότητας	που	παραδόθηκε,	μετά	την		οριστική	παραλαβή	των	ειδών		και	υπό	τον	

όρο	ότι	δεν	συντρέχει	περίπτωση	παραλαβής	των	ειδών	με	έκπτωση	ή	περίπτωση	

επιβολής	προστίμων	ή	άλλων	οικονομικών	κυρώσεων	εις	βάρος	του	αναδόχου,	και	

με	την		προσκόμιση	των	κάτωθι	δικαιολογητικών	από	τον	ανάδοχο:		

2.7.1.	 Πρωτόκολλο	 οριστικής	 τμηματικής	 ποσοτικής	 και	 ποιοτικής	 παραλαβής,	

σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στις	παραγράφους		2.6	και	2.7.	

2.7.2.	 Θεωρημένο	 τιμολόγιο	 ή	 δελτίο	 αποστολής	 για	 το	 οποίο	 θα	 εκδίδεται	 το	

αντίστοιχο	τιμολόγιο.	
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2.7.3.	Βεβαίωση	της	οικείας	Αγορανομικής	αρχής	για	την	τιμή	του	κάθε	είδους	την	

ημέρα	της	παράδοσης	(στην	περίπτωση	της	Ομάδας	Α’)	

2.7.4.	Φορολογική	και	ασφαλιστική	ενημερότητα.	

2.8.	Η	πληρωμή	θα	γίνεται	έως	60	μέρες	από	την	παραλαβή	τιμολογίου.	

2.9.	Ο	Φ.Π.Α.	που	αναλογεί,	θα	καταβάλλεται	από	την	Αναθέτουσα,	στον	Ανάδοχο	

με	 την	 εξόφληση	 του	 εκδοθέντος	 υπ’	 αυτού	 τιμολογίου,	 και	 υποχρεούται	 (ο	

ανάδοχος)	να	τον	αποδώσει	σύμφωνα	με	τον	νόμο.	

2.10.	Ο	αναλογών	φόρος	βαρύνει	τον	ανάδοχο.		

2.11.	 Οι	 κρατήσεις	 επί	 της	 συνολικής	 συμβατικής	 αξίας	 βαρύνουν	 τον	 ανάδοχο,	

ήτοι	:				

-	0,06%	επί	της	συνολικής	αξίας	προ	Φ.Π.Α.	Υπέρ	της	Ενιαίας	Ανεξάρτητης	Αρχής	

Δημοσίων	Συμβάσεων.	

-	 Τέλος	 Χαρτοσήμου	 3%	 επί	 του	 ανωτέρου	 τέλους	 0,06%	 Υπέρ	 της	 Ενιαίας	

Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Συμβάσεων.	

-Υπέρ	Ο.Γ.Α.	20%	επί	του	ανωτέρου	χαρτοσήμου.	

2.12.	Τα	έξοδα	συσκευασίας	και	μεταφοράς	περιλαμβάνονται	στην	προσφερόμενη	

από	 τον	 Ανάδοχο	 τιμή	 και	 καμία	 αμφισβήτηση	 δεν	 είναι	 δυνατό	 να	 προκύψει	 ή	

ενδεχόμενη	απαίτηση	από	 τον	Ανάδοχο,	 για	 επιπλέον	 καταβολή	αποζημίωσης	σ’	

αυτόν,	για	τις	παραπάνω	δαπάνες.	

2.13.	 Τα	 δικαιολογητικά	 που	 εκδίδονται	 σε	 χώρες	 εκτός	 Ελλάδας,	 θα	

υποβάλλονται	 στην	 Αναθέτουσα	 επικυρωμένα	 και	 σε	 επίσημη	 μετάφραση	 στην	

Ελληνική	από	αρμόδια	Ελληνική	Αρχή.	

	

ΑΡΘΡΟ	3ο:	ΕΓΓΥΗΣΗ	ΚΑΛΗΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	

3.1.	 Για	 την	 άρτια,	 άριστη,	 πιστή	 και	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 της	 παρούσας	

εκτέλεση	του	Έργου,	ο	Ανάδοχος	με	την	υπογραφή	της	παρούσας	κατέθεσε	στην	

«Αποστολή»	 την	 υπ’	 αριθ.	 ………………………….	 εγγυητική	 επιστολή	 καλής	

εκτέλεσης	 της………………………………,	 για	 την	 προμήθεια	 των	 προϊόντων	 της	

Ομάδας	Α’	ή	/και	των	προϊόντων	διατροφής	της	Ομάδας	Β΄		η	οποία	καλύπτει	

σε	ευρώ	ποσοστό	5%	της	συνολικής	συμβατικής	αξίας	της	παρεχόμενης	

υπηρεσίας	 που	 του	 κατακυρώθηκε	 χωρίς	 Φ.Π.Α.,	 διάρκειας	 ισχύος	 έως	

…………	ήτοι	ποσού	…………………………………	(…………………….€).		



8	
	

3.2.	Η	εν	λόγω	εγγυητική	επιστολή	θα	επιστραφεί	μετά	την	οριστική,	ποσοτική	

και	ποιοτική	παραλαβή	της	εν	λόγω	προμήθειας	και	ύστερα	από	την	εκκαθάριση	

τυχών	απαιτήσεων	από	τους	δύο	συμβαλλόμενους.		

3.3.	 Πέρα	 από	 την	 κατάπτωση	 της	 εγγύησης	 δικαιούται	 η	 «Αποστολή»	 σε	

περίπτωση	κήρυξης	του	Αναδόχου	ως	έκπτωτου	να	αξιώσει	σωρευτικά	και	την	

ανόρθωση	κάθε	ζημίας	θετικής	ή	αποθετικής	που	αυτή	υπέστη,	σύμφωνα	με	τις	

διατάξεις	της	κείμενης	ελληνικής	νομοθεσίας.	

ΑΡΘΡΟ	4Ο	:	Υποχρεώσεις	Αναδόχου		

4.1.	 Ο	 ανάδοχος	 υποχρεούται	 να	 παραδώσει	 στους	 δικαιούχους	

επωφελούμενους	 είδη	 διατροφής,	 ποσότητας	 ίσης	 με	 την	 αναφερόμενη	 στην	

προσφορά	του,	τα	οποία	θα	πληρούν	τα	προβλεπόμενα	στο	Παράρτημα	Γ’	της	

παρούσας	 ποιοτικά	 χαρακτηριστικά/τεχνικές	 προδιαγραφές,	 σύμφωνα	 με	 την	

τεχνική	προσφορά	που	κατέθεσε	ο	ανάδοχος	(Παράρτημα	Δ’).	Το	σύνολο	των	

ειδών	 διατροφής	 πρέπει	 να	 είναι	 άριστης	 ποιότητας,	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	

και	τις	σχετικές	προδιαγραφές	των	επίσημων	κρατικών	φορέων	τροφίμων,	θα	

έχουν	 τις	 ιδιότητες	 και	 τα	 χαρακτηριστικά	 που	 προβλέπουν	 οι	 όροι	 αυτοί,	 θα	

είναι	 απαλλαγμένα	 από	 ξένα	 σώματα,	 προσμίξεις	 κλπ,	 θα	 πληρούν	 τις	

προδιαγραφές	 υγιεινής	 και	 ασφάλειας	 των	 τροφίμων	 και	 θα	 είναι	 κατάλληλα	

από	κάθε	πλευρά	για		ανθρώπινη	κατανάλωση.		

4.2.	 Η	 ημερομηνία	 λήξεως	 των	 προσφερόμενων	 ειδών	 θα	 πρέπει	 να	

ταυτίζεται	με	αυτή	του	Παραρτήματος	Γ’	ανά	είδος.	

4.3.	Η	προμήθεια	των	ειδών	διατροφής	θα	αρχίσει	αμέσως	μετά	την	υπογραφή	

της	σύμβασης	και	θα	πραγματοποιηθεί	σταδιακά	και	ανάλογα	με	τα	αιτήματα	

της	«Αποστολής»,	τα	οποία	θα	γνωστοποιούνται	στον	ανάδοχο	προ	δεκαπέντε	

(15)	ημερολογιακών	ημερών	από	την	έναρξη	των	σχετικών	παραδόσεων	και	θα	

περιλαμβάνουν	 τα	 προς	 διανομή	 προϊόντα,	 τον	 τόπο,	 τον	 τρόπο,	 τον	 χρόνο	

έκαστης	παράδοσης.	Η	διανομή	στους	δικαιούχους	του	προγράμματος	θα	πρέπει	

να	έχει	ολοκληρωθεί	μέσα	σε	διάστημα	κατ’	ελάχιστον	τεσσάρων	μηνών	από	την	

υπογραφή	της	σύμβασης.		

4.4.	 Τόπος	 παράδοσης	 των	 προσφερόμενων	 ειδών	 ορίζονται	 οι	 διευθύνσεις	

που	 υποδεικνύονται	 από	 τις	 Ιερές	 Μητροπόλεις	 της	 Θράκης	 και	 του	 Βορείου	
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Αιγαίου,	 όπως	 αυτές	 ρητώς	 ορίζονται	 στο	 Παράρτημα	 Ε’	 της	 παρούσης,	 το	

οποίο	 αποτελεί	 αναπόσπαστο	 μέρος	 αυτής.	 Σε	 περίπτωση	 αλλαγής	 του	 τόπου	

παράδοσης	 ο	 ανάδοχος	 ενημερώνεται	 γραπτώς	 από	 την	 «Αποστολή»,	 εντός	

πέντε	(5)	ημερολογιακών	ημερών	από	την	έναρξη	των	παραδόσεων.	

4.5.	Τρόπος	παράδοσης	των	προσφερόμενων	ειδών	ορίζεται:	

-	 για	 τα	 προϊόντα	 της	 κατηγορίας	 Α’	 (Νωπά	 οπωρολαχανικά)	 και	 τα	

προϊόντα	Β.7	(Τυροκομικά	προϊόντα)	και	Β.8.	(Κατεψυγμένο	κοτόπουλο):	

H	 παράδοση	 των	 προϊόντων	 αυτών	 θα	 γίνεται	από	 τον	 ανάδοχο	απευθείας	

στους	 επωφελούμενους.	 Ειδικά	 για	 τα	 προϊόντα	 	 Β.7	 (Τυροκομικά	

προϊόντα)	 και	 Β.8.	 (Κατεψυγμένο	 κοτόπουλο)	 και	 λόγω	 της	 ευπαθούς	

φύσης	 τους,	 η	 μεταφορά	 τους	 στις	 οριζόμενες	 διευθύνσεις	 θα	 γίνει	 με	

κατάλληλα	πιστοποιημένα	οχήματα	(διαθέτοντα	ψυγεία).	Επί	των	συσκευασιών	

θα	 πρέπει	 να	 αναγράφεται	 κατά	 τρόπο	 ευδιάκριτο	 η	 φράση:	 «Πρόγραμμα	

Παροχής	 Τροφίμων,	 Εκκλησία	 της	 Ελλάδος	 –	 Υπουργείο	 Εργασίας	 Κοινωνικής	

Ασφάλισης	και	Πρόνοιας	–	Μ.Κ.Ο.	Αποστολή».	

-	 για	 τα	 προϊόντα	 της	 κατηγορίας	 Β’	 και	 ειδικότερα	 τα	 υπό	 Β.1.	

(Ελαιόλαδο),	Β.2.	(Όσπρια),	Β.3.	(Ρύζι),	Β.4.	(Ζυμαρικά),	Β.5.	(Γάλα	μακράς	

διαρκείας),	Β.6.	(Ζάχαρη,	τομάτα	πασάτα):	Το	σύνολο	των	προϊόντων	αυτών	

θα	 συσκευάζεται	 σε	 δέματα	 (πακέτα	 τροφίμων)	 έκαστο	 των	 οποίων	 θα	

περιλαμβάνει	τα	κάτωθι	προϊόντα	ανά	είδος	και	ανά	ποσότητα:		

περιγραφή	 συσκευασία	 ποσότητα	
φακές	ψιλές	 500γρ	 2	
ρύζι	νυχάκι	 1κλ	 1	

μακαρόνια	πάστα		 500γρ	 4	
μακαρόνια	σπαγγέτι	Ν5	 500γρ	 2	
γάλα	μακράς	διαρκείας	 1λτ	 2	

ζάχαρη		 1κλ	 1	
ελαιόλαδο	extra	παρθένο	 1λτ	 1	

τοματα	πασατα		 400γρ	 2	
φασόλια	 500γρ	 2	
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Ο	 ανάδοχος	 αναλαμβάνει	 την	 έντυπη	 αναγραφή	 της	 φράσης:	 «Πρόγραμμα	

Παροχής	 Τροφίμων,	 Εκκλησία	 της	 Ελλάδος	 –	 Υπουργείο	 Εργασίας	 Κοινωνικής	

Ασφάλισης	και	Πρόνοιας	–	Μ.Κ.Ο.	Αποστολή»	επί	των	δεμάτων.		

4.6.	Ο	 Συμβατικός	 Χρόνος	 παράδοσης	 των	 προσφερόμενων	 ειδών	 ορίζεται	

βάσει	 χρονοδιαγράμματος	 παραδόσεων	 (περιλαμβάνον	 τα	 προς	 διανομή	

προϊόντα,	 τον	 τόπο,	 τον	 τρόπο	 και	 τον	 χρόνο	 έκαστης	 παράδοσης)	 που	 θα	

καταρτιστεί	από	την	«Αποστολή»	και	για	το	οποίο	ο	ανάδοχος	θα	ενημερώνεται	

προ	 δεκαπέντε	 (15)	 ημερολογιακών	 ημερών	 από	 την	 έναρξη	 των	 σχετικών	

παραδόσεων.	 Σε	 κάθε	περίπτωση	 οι	 παραδόσεις	 θα	πραγματοποιούνται	 εντός	

του	πρώτου	 εικοσαημέρου	 εκάστου	μηνός.	Παράταση	 του	συμβατικού	 χρόνου	

παράδοσης,	δίδεται	ύστερα	από	σχετικό	αίτημα	του	προμηθευτή	και	απόφαση	

του	Γενικού	Διευθυντή	και	σύμφωνα	με	τις	προϋποθέσεις	του	άρθρου	206	του	ν.	

4412/2016.	

4.7.	 Ο	 ανάδοχος	 ευθύνεται	 προσωπικώς,	 αποκλειόμενης	 ρητώς	 και	 απολύτως	

κάθε	 ευθύνης	 της	 «Αποστολής»	 για	 τα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εκτελέσεως	 της	

συμβάσεως	 ατυχήματα	 ή	 βλάβες	 που	 μπορεί	 να	 συμβούν	 στο	 πάσης	 φύσεως	

προσωπικό	του	(του	προμηθευτή)	ή	σε	τρίτους	από	οποιοδήποτε	λόγο	ή	αιτία	

και	 υποχρεούται	 να	 καταβάλει	 κάθε	 θετική	 και	 αποθετική	 ζημιά	 που	 τυχόν	

ήθελε	προκύψει	κατά	την	εκτέλεση	της	προμήθειας.	

4.8.	Η	«Αποστολή»	για	λόγους	απρόβλεπτους	ή	εκτάκτων	αναγκών	(πχ	καιρικές	

συνθήκες,	ανεπάρκεια	στην	αγορά)	μπορεί	να	αντικαταστήσει	τα	είδη	με	άλλα	

παρεμφερή.	

4.9.	Αναλυτικότερα	οι	γενικές	υποχρεώσεις	του	αναδόχου	έχουν	ως	εξής:	

4.9.1.	Η	μεταφορά	των	ειδών	θα	γίνεται	στους	οριζόμενους	χώρους	παράδοσης,		

με	καθαρά	και	απολυμασμένα	μέσα	του	αναδόχου.	Ειδικά	για	τα	προϊόντα	που	

χρειάζονται	 ψύξη	 αυτά	 πρέπει	 να	 μεταφέρονται	 σε	 ειδικά	 διαμορφωμένα	

ψυγεία.		

4.9.2.	Ο	ανάδοχος	θα	πρέπει	να	συμμορφώνεται	με	τις	προδιαγραφές	που	θέτει	

η	νομοθεσία	και	ο	ΕΦΕΤ.	
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4.9.3.	Όλα	τα	τρόφιμα	θα	πρέπει	να	είναι	συσκευασμένα	ή	να	παραδίδονται	σε	

υλικό	συσκευασίας	κατάλληλο	για	τρόφιμα.	

4.9.4.	Ο	ανάδοχος	θα	πρέπει	να	προσκομίζει	τις	Εκθέσεις	των	επιθεωρητών	των	

Αρχών	Ελέγχου	αν	του	ζητηθεί.	

4.9.5.	Όλα	τα	υπό	προμήθεια	είδη	πρέπει	να	είναι	αρίστης	ποιότητας	σύμφωνα	

με	αυτά	που	υπάρχουν	στην	αγορά	και	της	απολύτου	αρεσκείας	της	Επιτροπής.	

4.9.6.	 Ο	 ανάδοχος	 δεν	 έχει	 το	 δικαίωμα	 να	 επικαλεσθεί	 προς	 όφελος	 του	

ασάφεια	ως	προς	την	ποιότητα.	

4.9.7.	 Τα	 έξοδα	 μεταφοράς	 και	 συσκευασίας	 των	 ειδών,	 θα	 επιβαρύνουν	 τον	

ανάδοχο	 και	 τα	 είδη	 θα	 παραδίδονται	 στην	 Επιτροπή,	 στον	 τόπο	 και	 τη	

διεύθυνση	που	θα	υποδεικνύει	η	«Αποστολή»,	η	οποία	θα	τα	παραλαμβάνει	μετά	

από	 ζύγισμα,	 παρουσία	 του	 αναδόχου	 και	 έλεγχο	 της	 ποιότητας.	 Κατά	 την	

παράδοση	 και	 παραλαβή	 ο	 ανάδοχος	 είναι	 υποχρεωμένος	 να	 προσκομίζει	

τιμολόγιο	ή	δελτίο	αποστολής	όπου	θα	αναγράφεται	η	ακριβής	ποσότητα	του	

κάθε	είδους	καθώς	και	η	προέλευση.	Σε	περίπτωση	που	κάποια	από	τα	είδη	θ’	

απορριφθούν	από	την	επιτροπή	ως	μη	εξαιρετικής	ποιότητας,	ο	ανάδοχος	είναι	

υποχρεωμένος	να	αντικαταστήσει	αυτά.		

ΑΡΘΡΟ	5ο:	Παραλαβή	προμήθειας		

5.1.	Η	παραλαβή	 της	προμήθειας	 είναι	ποιοτική	 και	ποσοτική	 και	 γίνεται	 από	

τριμελείς	Επιτροπές.		

Αντικείμενο	των	Επιτροπών	είναι	:	

5.1.1.	Έλεγχος	των		αναγραφόμενων	στο	Δελτίο	Αποστολής	και	των	ενδείξεων	

που	υπάρχουν	επί	των	συσκευασιών	των	προϊόντων.	

5.1.2.	Έλεγχος	της	καθαριότητας	και	τακτικής	απολύμανσης	των	μεταφορικών	

μέσων	που	χρησιμοποιεί	για	τα	είδη	του	ο	ανάδοχος.		

5.1.3.	 Έλεγχος	 για	 τα	 τρόφιμα	 που	 χρειάζονται	 ψυγείο,	 αν	 μεταφέρονται	 στη	

σωστή	θερμοκρασία.		
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5.1.4.	Έλεγχος	μακροσκοπικών	χαρακτηριστικών	του	είδους,	οσμή	,	γεύση,	όψη	

κλπ.		

5.1.5.	Έλεγχος	της	 έγκαιρης	και	σωστής	ποσοτικά	 εκτέλεσης	της	παραγγελίας	

από	τον	ανάδοχο.	

5.1.6.	 Λήψη	δειγμάτων,	 κατά	 την	κρίση	 τους	 για	Χημικό,	Μικροβιολογικό	κλπ.	

έλεγχο	συντάσσοντας	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας	στο	οποίο	υποχρεωτικά	θα	

αναφέρονται	τα	οριζόμενα	στον	Κώδικα	τροφίμων	και	Ποτών	(είδος,	ποιότητα,	

ποσότητα,	 παραγωγός	 ή	 συσκευαστής	 ή	 εισαγωγέας,	 προμηθευτής	 και	 κάθε	

άλλη	πληροφορία	για	την	αυθεντικότητα	του	δείγματος	και	την	ταυτότητα	του	

προϊόντος).		

5.1.7.	 Έλεγχος	 της	 ποιότητας,	 με	 προσδιορισμό	 των	 χαρακτηριστικών	

στοιχείων	 αυτής,	 της	 κατηγορίας,	 της	 προέλευσης	 καθώς	 και	 κάθε	

χαρακτηριστικού	γνωρίσματος	των	παραδιδόμενων	από	τον	ανάδοχο	ειδών.	

ΑΡΘΡΟ	6ο:	Ποιοτικοί	Έλεγχοι		–	Δειγματοληψία		

6.1.		Οι	έλεγχοι	διακρίνονται	σε	:	α.	Μακροσκοπικούς	και	β.	Εργαστηριακούς.		

6.2.	Οι	εργαστηριακοί	έλεγχοι	περιλαμβάνουν	:	

1.	 Τον	χημικό		

2.	 Τον	Μικροβιολογικό		

3.	 Τον	παρασιτολογικό		

4.	 Τον	τοξικολογικό	κλπ.		

6.3.	Όταν	η	αρμόδια	Επιτροπή	αμφιβάλλει	για	την	ποιότητα	ή	την	κατηγορία	ή	

την	 προέλευση	 των	 παραδιδόμενων	 τροφίμων	 από	 τον	 ανάδοχο	 και	 σε	

περίπτωση	 που	 αυτός	 αμφισβητεί	 την	 ορθότητα	 της	 απόψεώς	 της,	 τότε	 η	

Επιτροπή	 είναι	 υποχρεωμένη	 να	 πάρει	 αντιπροσωπευτικό	 δείγμα	 και	 να	 το	

στείλει	απευθείας	στα	αρμόδια	εργαστήρια	για	εξέταση	και	γνωμάτευση.	

6.4.	Η	λήψη	και	η	εξέταση	των	δειγμάτων	θα	γίνεται	σύμφωνα	με	τον	Κώδικα	

Τροφίμων	 και	 Ποτών	 και	 τα	 όσα	 αναφέρονται	 στα	 "περί	 δειγματοληψίας"	
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άρθρα	της	αρ.	1100/87	Υπουργικής	Απόφασης	(Κώδικας	Τροφίμων	και	Ποτών)	

ΦΕΚ	788/87	(άρθρα	111	έως	114)	ή	σε	περίπτωση	χημικού	ή	μικροβιολογικού	

ελέγχου	 ή	 τοξικολογικού	 ελέγχου	 τα	 οριζόμενα	 στις	 ισχύουσες	 Υγειονομικές	

διατάξεις.		

6.5.	Οι	εργαστηριακοί	έλεγχοι	δηλαδή	η	λήψη	δειγμάτων	και	η	αποστολή	

τους	στα	αρμόδια	εργαστήρια,	διενεργούνται	όποτε	αυτό	κριθεί	σκόπιμο	

ή	σε	κάθε	περίπτωση	αμφιβολίας	για	την	ποιότητα	ή	την	προέλευση	των	

τροφίμων	με	ευθύνη	της	Επιτροπής.	

6.6.	Και	στις	δύο	περιπτώσεις	διενέργειας	εργαστηριακού	ελέγχου	η	Επιτροπή	

στέλνουν	 απευθείας	 τα	 δείγματα	 στα	 αρμόδια	 εργαστήρια	 ή	 καλούν	 τις	

αρμόδιες	υπηρεσίες	οι	οποίες	ελέγχουν	μακροσκοπικά	το	είδος	και	προβαίνουν	

στη	λήψη	δείγματος	για	εργαστηριακό	έλεγχο	εφόσον	το	κρίνουν	αναγκαίο.	

6.7.	 Όταν	 διενεργείται	 δειγματοληψία,	 κατά	 την	 παραλαβή	 του	 είδους	 είναι	

απαραίτητη	η	παρουσία	του	αναδόχου	ή	εξουσιοδοτημένου	εκπροσώπου	αυτού,	

ο	οποίος	θα	υπογράψει	το	σχετικό	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας.	Σε	περίπτωση	

που	ο	ανάδοχος	ή	ο	εκπρόσωπος	του	δεν	παρευρεθεί	ή	αρνείται	να	υπογράψει	

το	σχετικό	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας,	η	Επιτροπή	σημειώνει	την	απουσία	ή	

την	 άρνηση	 και	 διενεργεί	 κανονικά	 τη	 δειγματοληψία.	 Σημειώνεται	 ότι	 εάν	

ζητηθεί	παραδίδεται	και	στον	ανάδοχο	όμοιο	δείγμα,	επίσημα	σφραγισμένο,	το	

οποίο	θα	καταχωρείται	στο	πρωτόκολλο	δειγματοληψίας.	

6.8.	Η	Επιτροπή	διατηρεί	το	δικαίωμα	να	λαμβάνει	και	να	αποστέλλει	δείγματα	

του	 είδους	 στις	 αρμόδιες	 υπηρεσίες	 για	 εξέταση	 και	 πραγματογνωμοσύνη,	

όποτε	το	κρίνει	σκόπιμο	με	έξοδα	του	αναδόχου.	Την	αποστολή	του	δείγματος	

δικαιούται	 να	 συνοδεύει	 και	 ο	 ανάδοχος	 ή	 εκπρόσωπός	 του,	 αν	 το	 ζητήσει	

εγγράφως	 με	 σημείωση	 στο	 πρωτόκολλο	 δειγματοληψίας.	 Τα	 έξοδα	

δειγματοληψίας	 και	 πραγματογνωμοσύνης	 θα	 βαρύνουν	 πάντοτε	 και	

κάθε	φορά	τον	ανάδοχο.		

6.9.	 Μετά	 την	 ολοκλήρωση	 της	 κάθε	 τμηματικής	 παράδοσης	 και	 όταν	

διαπιστωθεί	 (μετά	 την	 Έκθεση	 Εξέτασης	 των	 δειγμάτων	 από	 τους	 αρμόδιους	

φορείς)	 από	 την	Επιτροπή	 	 ότι	 τα	παραδιδόμενα	 είδη	 είναι	 σύμφωνα	με	 κάθε	
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όρο	 της	 σύμβασης,	 θα	 συντάσσεται	 Οριστικό	 Τμηματικό	 Πρωτόκολλο	

παραλαβής	των	ειδών.		

ΆΡΘΡΟ	7ο:	Κυρώσεις	για	εκπρόθεσμη	παράδοση	υλικών	ή	αντικατάσταση	

υλικών	-	Κήρυξη	αναδόχου	εκπτώτου	

-Κυρώσεις	για	εκπρόθεσμη	παράδοση	ή	αντικατάσταση	προϊόντων		

7.1.	 Σε	 περίπτωση	 που	 τα	 υπό	 προμήθεια	 προϊόντα	 (μέρος	 ή	 σύνολο	 αυτών)		

παραδοθούν	 μετά	 τη	 λήξη	 του	 συμβατικού	 χρόνου	 	 κατά	 τα	 οριζόμενα	 στο	

άρθρο	4,	παράγραφο	4.6.	της	παρούσης	και	μέχρι	λήξης	του	χρόνου	παράτασης	

που	 τυχόν	 χορηγήθηκε	 από	 τον	 Γενικό	 Διευθυντή	 της	 «Αποστολής»	 ο	 οποίος	

ορίζεται	εντός	δέκα	(10)	εργάσιμων	ημερών,	επιβάλλεται	πρόστιμο	5%	επί	της	

συμβατικής	αξίας	της	ποσότητας	που	παραδόθηκε	εκπρόθεσμα	σύμφωνα	με	το	

άρθρο	207		του	Ν.	4412/2016	.	

7.2.	 Το	 παραπάνω	 πρόστιμο	 υπολογίζεται	 επί	 της	 συμβατικής	 αξίας	 των	

εκπρόθεσμα	 παραδοθέντων	 ειδών	 διατροφής	 χωρίς	 τον	 Φ.Π.Α.	 Εάν	 τα	 είδη	

διατροφής	 που	 παραδόθηκαν	 εκπρόθεσμα	 επηρεάζουν	 τη	 χρησιμοποίηση	 των	

ειδών	 που	 παραδόθηκαν	 εμπρόθεσμα,	 το	 πρόστιμο	 υπολογίζεται	 επί	 της	

συμβατικής	αξίας	της	συνολικής	ποσότητας	αυτών.	 

7.3.	 Η	 είσπραξη	 του	 προστίμου	 γίνεται	 με	 την	 παρακράτηση	 από	 το	 ποσό	

πληρωμής	 του	 προμηθευτή	 ή	 σε	 περίπτωση	 ανεπάρκειας	 ή	 έλλειψη	 αυτού	 με	

ισόποση	 κατάπτωση	 της	 εγγύησης	 καλής	 εκτέλεσης,	 εφόσον	 ο	 ανάδοχος	 δεν	

καταθέσει	το	αιτούμενο	ποσό.		

7.4.	Σε	περίπτωση	που	τα	υπό	προμήθεια	προϊόντα	(μέρος	ή	το	σύνολο	αυτών)		

δεν	 ανταποκρίνονται	 στις	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 της	 υπ’	 αριθ.	 020/2016	

Διακήρυξης	και	την	Τεχνική	Προσφορά	του	Αναδόχου,	δεν	θα	παραλαμβάνονται		

από	 την	 Επιτροπή	 και	 θα	 επιστρέφονται	 στον	 ανάδοχο	 για	 αντικατάσταση,	

ύστερα	 από	 σχετική	 εισήγηση	 της	 Επιτροπής	 και	 απόφαση	 του	 Γενικού	

Διευθυντή.	 Ο	 Ανάδοχος	 έχει	 την	 υποχρέωση	 να	 αντικαταστήσει	 ύστερα	 από	

αίτηση	 της	 «Αποστολής»	 κάθε	 ποσότητα	 μη	 ανταποκρινόμενου	 στις	 τεχνικές	

προδιαγραφές	 της	 διακήρυξης	 τροφίμου	 που	 προμήθευσε,	 εντός	 δέκα	 	 (10)	

εργασίμων	ημερών	αφού	διαπιστωθεί	η	παράβαση.	Στην	περίπτωση	αυτή		που	
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τα	υπό	προμήθεια	και	αντικατασταθέντα	προϊόντα	παραδοθούν	και	μέχρι	λήξης	

του	 χρόνου	 παράτασης	 που	 τυχόν	 χορηγήθηκε	 από	 τον	 Γενικό	 Διευθυντή	 της	

«Αποστολής»,	 επιβάλλεται	 πρόστιμο	 το	 ύψος	 και	 η	 είσπραξη	 του	 οποίου	

ορίζονται	 σύμφωνα	 με	 τα	 οριζόμενα	 στις	 παρ.	 7.2.	 και	 7.3.	 του	 παρόντος	

άρθρου.		

Οι	 δαπάνες	 επιστροφής	 στον	 ανάδοχο	 των	 απορριφθέντων	 τροφίμων	 και	

αποστολής	νέων	σε	αντικατάσταση	αυτών		θα	βαρύνουν	τον	ανάδοχο.	

-Κήρυξη	αναδόχου	εκπτώτου		

7.5.	Ο	ανάδοχος	κηρύσσεται	υποχρεωτικά	έκπτωτος	από	την	ανάθεση	που	έγινε	

στο	 όνομα	 του	 και	 από	 κάθε	 δικαίωμα	που	απορρέει	 από	αυτήν,	 με	 απόφαση	

του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	ύστερα	από	γνωμοδότηση	

της	 αρμόδιας	 Επιτροπής,	 εφόσον	 δε	 φόρτωσε,	 παρέδωσε	 ή	 αντικατέστησε	 τα	

προϊόντα	της	σύμβασης	μέσα	στον	συμβατικό	χρόνο	ή	στον	χρόνο	παράτασης	

που	του	δόθηκε.		

7.6.	 Ο	 ανάδοχος	 δεν	 κηρύσσεται	 έκπτωτος	 από	 τη	 σύμβαση	 όταν:	α.	 Τα	 είδη	

διατροφής	 δεν	 φορτώθηκαν	 ή	 παραδόθηκαν	 ή	 αντικαταστάθηκαν	 με	 ευθύνη	

της	 «Αποστολής»	β.	 Συντρέχουν	 λόγοι	 ανωτέρας	 βίας,	 κατά	 τα	 οριζόμενα	 στο	

αρ.	 10	 της	 παρούσας.	Ο	 ανάδοχος	 που	 επικαλείται	 ανωτέρα	 βία	 υποχρεούται,	

μέσα	 σε	 είκοσι	 (20)	 ημέρες	 από	 τότε	 που	 συνέβησαν	 τα	 περιστατικά	 που	

συνιστούν	 την	ανωτέρα	βία,	 να	αναφέρει	 εγγράφως	αυτά	 και	 να	προσκομίσει	

στην	αναθέτουσα	αρχή	τα	απαραίτητα	αποδεικτικά	στοιχεία.	Για	την	συνδρομή	

των	 λόγων	 ανωτέρας	 βίας	 αποφαίνεται	 το	 	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 μετά	 από	

γνωμοδότηση	της	επιτροπής	παρακολούθησης		του	διαγωνισμού.	

7.8.	Στον	ανάδοχο	που	κηρύσσεται	έκπτωτος	από	τη	σύμβαση,	επιβάλλονται,	με	

απόφαση	 του	 αρμοδίου	 για	 την	 διοίκηση	 του	 φορέα	 οργάνου,	 ύστερα	 από	

γνωμοδότηση	 του	 αρμοδίου	 οργάνου,	 το	 οποίο	 υποχρεωτικά	 καλεί	 τον	

ενδιαφερόμενο	προς	παροχή	εξηγήσεων	αθροιστικά,	οι	παρακάτω	κυρώσεις:		

α)	Ολική	κατάπτωση	της	εγγύησης	καλής	εκτέλεσης	της	σύμβασης	

β)	 Επιπλέον	 μπορεί	 να	 επιβληθεί	προσωρινός	αποκλεισμός	 του	αναδόχου	από	

το	 σύνολο	 των	 συμβάσεων	 προμηθειών	 ή	 υπηρεσιών	 των	 φορέων	 που	
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εμπίπτουν	 στο	 πεδίο	 εφαρμογής	 του	 παρόντος	 νόμου	 κατά	 τα	 ειδικότερα	

προβλεπόμενα	στο	άρθρο	74	του	ν.	4412/2016.	

ΑΡΘΡΟ	8ο:	Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις	

Ο	 ανάδοχος	 δεν	 δικαιούται	 να	 μεταβιβάσει	 ή	 εκχωρήσει	 τη	 σύμβαση	 ή	 μέρος	

αυτής	χωρίς	την	έγγραφη	συναίνεση	της	Αναθέτουσας	Αρχής.		

ΑΡΘΡΟ	9ο		:	Λύση	–	Καταγγελία	της	Σύμβασης		

9.1.	 Η	 Αποστολή	 δικαιούται	 να	 καταγγείλει	 τη	 Σύμβαση,	 με	 απλή	 έγγραφη	

ειδοποίηση,	χωρίς	να	καταβάλλει	οποιαδήποτε	αποζημίωση,	σε	κάθε	περίπτωση	

παράβασης	 των	 όρων	 αυτής	 από	 τον	 Ανάδοχο,	 και	 ενδεικτικά	 και	 όχι	

περιοριστικά	στις	ακόλουθες	περιπτώσεις:	

α)	 ο	 Ανάδοχος	 δεν	 εκπληρώνει	 τις	 υποχρεώσεις	 του	 που	 απορρέουν	 από	 τη	

Σύμβαση,	παρά	τις	προς	τούτο	επανειλημμένες	οχλήσεις	της	Αποστολής.		

β)	στις	περιπτώσεις	του	άρθρου	7,	παρ.	7.5.	και	επόμενα	της	παρούσης.	

γ)	 ο	 Ανάδοχος	 εκχωρεί	 τη	 Σύμβαση	 ή	 αναθέτει	 εργασίες	 υπεργολαβικά	 χωρίς	

την	άδεια	της	Αποστολής.	

δ)	 αν	 ο	 ανάδοχος	 πτωχεύσει,	 υπαχθεί	 σε	 διαδικασία	 εξυγίανσης	 ή	 ειδικής	

εκκαθάρισης,	 τεθεί	 υπό	 αναγκαστική	 διαχείριση	 από	 εκκαθαριστή	 ή	 από	 το	

δικαστήριο,	 υπαχθεί	 σε	 διαδικασία	 πτωχευτικού	 συμβιβασμού,	 αναστείλει	 τις	

επιχειρηματικές	 του	 δραστηριότητες	 και	 βρεθεί	 σε	 οποιαδήποτε	 ανάλογη	

κατάσταση	προκύπτουσα	από	παρόμοια	διαδικασία,	προβλεπόμενη	σε	 εθνικές	

διατάξεις	νόμου.	

ε)	εκδοθεί	τελεσίδικη	απόφαση	κατά	του	Αναδόχου	για	αδίκημα	σχετικό	με	την	

άσκηση	του	επαγγέλματός.		

στ)	 η	 σύμβαση	 έχει	 υποστεί	 ουσιώδη	 τροποποίηση,	 που	 θα	 απαιτούσε	 νέα	

διαδικασία	σύναψης	σύμβασης	δυνάμει	του	άρθρου	132	του	ν.	4412/2016.	

	ζ)	ο	ανάδοχος,	κατά	το	χρόνο	της	ανάθεσης	της	σύμβασης,	τελoύσε	σε	μια	από	

τις	 καταστάσεις	 που	 αναφέρονται	 στην	 παράγραφο	 1	 του	 άρθρου	 73	 του	 ν.	
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4412/2016		και	ως	εκ	τούτου,	θα	έπρεπε	να	έχει		αποκλειστεί	από	τη	διαδικασία	

της	σύναψης	σύμβασης.	

	η)	η	σύμβαση	δεν	έπρεπε	να	ανατεθεί	στον	ανάδοχο	λόγω	σοβαρής	παραβίασης	

των	υποχρεώσεων	που	υπέχει	από	τις	Συνθήκες	και	την	Οδηγία	2014/24/ΕΕ,	η	

οποία	έχει	αναγνωριστεί	με	απόφαση	του	Δικαστηρίου	της	Ένωσης	στο	πλαίσιο	

διαδικασίας	δυνάμει	ταυ	άρθρου	258	της	ΣΛΕΕ.	

θ)	η	αναθέτουσα	Αρχή	υπό	τις	προϋποθέσεις	που	ορίζουν	οι	κείμενες	διατάξεις	

καταγγέλλει	 υποχρεωτικά	 μία	 δημόσια	 σύμβαση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 εκτέλεσής	

της	εφόσον	συντρέχει	η	περίπτωση	της	παρ.	5	ή	της	παρ.	7	του	άρθρου	68	του	Ν.	

3863/2010	(Α’	115).	

9.2.	 Τα	 αποτελέσματα	 της	 καταγγελίας	 επέρχονται	 για	 τον	 Ανάδοχο	 από	 το	

χρόνο	κοινοποίησης	της	σχετικής	έγγραφης	δήλωσης	από	την	Αναθέτουσα	Αρχή	

ύστερα	 από	 γνωμοδότηση	 της	 αρμόδιας	 Επιτροπής.	 Τα	 αποτελέσματα	 της	

καταγγελίας	 επέρχονται	 από	 την	περιέλευση	στον	Ανάδοχο	 της	 εκ	 μέρους	 της	

Αναθέτουσας	 Αρχής	 καταγγελίας.	 Κατ’	 εξαίρεση,	 η	 Αναθέτουσα	Αρχή	 δύναται,	

κατ’	 ενάσκηση	 της	 διακριτικής	 της	 ευχέρειας,	 για	 όσες	 από	 τις	 περιπτώσεις	

καταγγελίας	 είναι	 αυτό	 δυνατό,	 να	 τάξει	 εύλογη	 (κατ’	 αυτήν)	 προθεσμία	

θεραπείας	 της	 παραβάσεως,	 οπότε	 τα	 αποτελέσματα	 της	 καταγγελίας	

επέρχονται	 αυτόματα	 με	 την	 πάροδο	 της	 ταχθείσας	 προθεσμίας,	 εκτός	 εάν	 η	

Αναθέτουσα	Αρχή	γνωστοποιήσει	εγγράφως	προς	τον	Ανάδοχο	ότι	θεωρεί	την	

παράβαση	θεραπευθείσα.	

9.3.	Μετά	από	την	καταγγελία	της	Αναθέτουσας	Αρχής,	ο	Ανάδοχος	κηρύσσεται	

έκπτωτος	και	υποχρεούται:	

α)	 να	 απόσχει	 από	 την	 διενέργεια	 οποιασδήποτε	 εργασίας,	 έργου,	 παροχής	

υπηρεσιών	ή	εκτέλεσης	υποχρεώσεώς	του	που	πηγάζει	από	τη	Σύμβαση,	πλην	

εκείνων	 που	 επιβάλλονται	 για	 την	 διασφάλιση	 προϊόντων,	 εργασιών	 και	

εγκαταστάσεων.	

β)	 να	 παραδώσει,	 σε	 χρόνο	 που	 θα	 προσδιορίσει	 η	 Αναθέτουσα	 Αρχή,	 όποιο	

έργο,	εργασία	ή	προϊόν	(ολοκληρωμένο	ή	μη)	έχει	εκπονήσει	ή	έχει	στην	κατοχή	

του	καθώς	και	τα	πάσης	φύσεως	υποστηρικτικά	έγγραφα	και	μέσα	(μαγνητικά	
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ή	 μη)	 και	 να	 μεριμνήσει	 όπως	 οι	 	 τυχόν	 Υπεργολάβοι	 και	 συνεργάτες	 του	

πράξουν	το	ίδιο.		

γ)	Το	συντομότερο	δυνατό	μετά	την	καταγγελία	της	Σύμβασης,	η	Αναθέτουσα	

Αρχή,	βεβαιώνει	την	αξία	του	παρασχεθέντος	μέρους	του	 	 των	υπό	προμήθεια	

προϊόντων	 καθώς	 και	 κάθε	 οφειλή	 έναντι	 του	 Αναδόχου,	 κατά	 την	 ημέρα	 της	

καταγγελίας.	

δ)	 Η	 Αναθέτουσα	 Αρχή	 αναστέλλει	 την	 καταβολή	 οποιουδήποτε	 ποσού	

πληρωτέου	σύμφωνα	με	την	Σύμβαση	προς	τον	Ανάδοχο	μέχρις	εκκαθαρίσεως	

των	 μεταξύ	 τους	 υποχρεώσεων	 και	 καταπίπτει	 η	 Εγγυητική	 Επιστολή	 Καλής	

Εκτέλεσης	στο	σύνολο	του	ποσού	που	ορίζεται.		

9.5.	Σε	περίπτωση	έκπτωσης	του	αναδόχου	επέρχονται	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	

7	και		παρ.	7.5.	και	επόμενα	της	παρούσης.					

9.6.	 Η	 Αναθέτουσα	 Αρχή,	 εκτός	 των	 ανωτέρω	 δικαιούται	 να	 ζητήσει	 πλήρη	

αποζημίωση	από	τον	Ανάδοχο	για	όλες	τις	ζημίες	και	τα	έξοδα	που	προκλήθηκαν	

στις	παρεχόμενες	υπηρεσίες	και	την	ίδια,	τα	οποία	προκύπτουν	άμεσα	ή	έμμεσα	

από	 παράλειψη	 του	 Αναδόχου,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 εξόδων	 για	 τη	

διαδικασία	 λύσης.	 Αυτή	 η	 αποζημίωση	 είναι	 ανεξάρτητη	 από	 την	 κατάπτωση	

των	Εγγυητικών	Επιστολών,	όπως	προβλέπεται	παραπάνω.	

ΑΡΘΡΟ	10ο	:	Ανωτέρα	Βία	

10.1.	 Τα	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 δεν	 ευθύνονται	 για	 την	 μη	 εκπλήρωση	 των	

συμβατικών	 τους	 υποχρεώσεων,	 στο	 μέτρο	 που	 η	 αδυναμία	 εκπλήρωσης	

οφείλεται	 σε	 περιστατικά	 ανωτέρας	 βίας.	 Γεγονότα	 που	 εντάσσονται	 στο	

πλαίσιο	 των	 κινδύνων	 της	 επαγγελματικής	 δραστηριότητας	 του	 παρόχου	

υπηρεσιών	 και	 μπορεί	 να	 επηρεάσουν	 δυσμενώς	 την	 εκπλήρωση	 των	

συμβατικών	του	υποχρεώσεων,	δεν	συνιστούν	λόγους	ανωτέρας	βίας.	

10.2.	Η	απόδειξη	της	ανωτέρας	βίας	βαρύνει	αυτόν	που	την	επικαλείται.	

10.3.	 Ο	 Ανάδοχος,	 επικαλούμενος	 υπαγωγή	 της	 αδυναμίας	 εκπλήρωσης	

υποχρεώσεών	 του	 σε	 γεγονός	 που	 εμπίπτει	 στην	 έννοια	 της	 ανωτέρας	 βίας,	

οφείλει	 να	 γνωστοποιήσει	 με	 έγγραφό	 του	 προς	 την	 «Αποστολή»	 και	 να	
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επικαλεσθεί	 τους	 σχετικούς	 λόγους	 και	 περιστατικά	 εντός	 αποσβεστικής	

προθεσμίας	 είκοσι	 (20)	 ημερών	 από	 τότε	 που	 συνέβησαν,	 προσκομίζοντας	 τα	

απαραίτητα	 αποδεικτικά	 στοιχεία.	 Μόνο	 η	 έγγραφη	 αναγνώριση	 της	

«Αποστολής»	 	της	ανώτερης	βίας	που	επικαλείται	ο	Ανάδοχος	τον	απαλλάσσει	

από	τις	συνέπειες	της	εκπρόθεσμης	παράδοσης	της	προμήθειας.	

ΑΡΘΡΟ	11ο:	Τροποποίηση	της	Σύμβασης	

Η	 σύμβαση	 μπορεί	 να	 τροποποιηθεί,	 όταν	 συμφωνήσουν	 γι’	 αυτό	 τα	

συμβαλλόμενα	μέρη.	Οποιαδήποτε	όμως,	τροποποίηση	των	όρων	της	παρούσας	

σύμβασης	δύναται	 να	 γίνει	 μόνο	 εγγράφως	και	 θα	υπογράφεται	 και	από	 τους	

δύο	 συμβαλλομένους,	 μετά	 από	 γνωμοδότηση	 του	 αρμοδίου	 οργάνου	 της	

«Αποστολής»,	αποκλειόμενης	ρητά	οποιασδήποτε	τροποποίησης	με	προφορική	

συμφωνία	και	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	132	του	ν.	4412/2016.	

ΑΡΘΡΟ	12ο:	Εφαρμοστέο	Δίκαιο	–	Επίλυση	Διαφορών	

12.1.	Η	εν	λόγω	σύμβαση	διέπεται	από	το	Ελληνικό	Δίκαιο.	

12.2.	 Σε	 περίπτωση	 διαφορών,	 που	 ενδεχομένως	 προκύψουν	 σχετικά	 με	 την	

ερμηνεία	 ή	 την	 εκτέλεση	 ή	 την	 εφαρμογή	 της	 Σύμβασης	 ή	 εξ’	 αφορμής	 της,	 η	

Αναθέτουσα	Αρχή	και	ο	Ανάδοχος	καταβάλλουν	κάθε	προσπάθεια	για	τη	φιλική	

επίλυσή	 τους,	 σύμφωνα	 με	 τους	 κανόνες	 της	 καλής	 πίστης	 και	 των	 χρηστών	

συναλλακτικών	 ηθών	 πάντα	 υπό	 το	 πρίσμα	 της	 προστασίας	 του	 Δημοσίου	

συμφέροντος.	

12.3.	Σε	περίπτωση	αδυναμίας	εξεύρεσης	κοινά	αποδεκτής	λύσης	αποκλειστικά	

αρμόδια	είναι	τα	Ελληνικά	Δικαστήρια	και	δη	αυτά	των	Αθηνών.	

ΆΡΘΡΟ	13ο:	Γλώσσα	σύμβασης	

Επίσημη	γλώσσα	της	σύμβασης	είναι	η	ελληνική.		

ΆΡΘΡΟ	14ο:	Στοιχεία	επικοινωνίας	

14.1.	 Κάθε	 επικοινωνία	 μεταξύ	 της	 «Αποστολής»	 και	 του	 αναδόχου	

πραγματοποιείται	 εγγράφως	 ταχυδρομικά,	 τηλεγραφικά,	 τηλετυπικά	 ή	

τηλεμοιοτυπικά.	
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14.2.	Τα	στοιχεία	επικοινωνίας	των	συμβαλλομένων	είναι	τα	ακόλουθα:	

Για	την	«Αποστολή»:	

Επωνυμία:	Αστική	Μη	Κερδοσκοπική	Εταιρεία	«Αποστολή»	

Ταχ.	δ/νση:	Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37	

Τ.Κ.	11743	

Πόλη:	Αθήνα	(Ν.	Κόσμος)	

Τηλέφωνο:	2130184400	

Φαξ:	2109246740	

Για	τον	Ανάδοχο:	

Επωνυμία:………………………….	

Ταχ.	δ/νση:	……………………………	

Τ.Κ.:	…………………..	

Πόλη:	………………………..	

Τηλέφωνο:	………………………………	

Φαξ:	…………………………….	

ΑΡΘΡΟ	15ο:	Θέση	της	παρούσας	Σύμβασης	σε	ισχύ	

Η	παρούσα	 σύμβαση	 τίθεται	 σε	 ισχύ	 από	 την	 ημερομηνία	 υπογραφής	 της	 και	

από	τα	δύο	συμβαλλόμενα	μέρη.		

ΑΡΘΡΟ	16ο	:	Λοιποί	Όροι	

16.1. Ο	Ανάδοχος	 δηλώνει	 ότι	 αποδέχεται	 πλήρως	 και	 ανεπιφυλάκτως	 όλους	

τους	όρους	που	αναφέρονται	στην	παρούσα	σύμβαση	καθώς	και	σε	όλα	

τα	 σχετικά	 και	 συνημμένα	 εδώ	 έγγραφα	 της	 διακήρυξης	 του	

διαγωνισμού,	των	οποίων	όλων	ανεξαιρέτως	αυτή	έλαβε	γνώση	και	με	τα	

οποία	συμφωνεί.		
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16.2. Ο	Ανάδοχος	δηλώνει	ρητά	ότι	αναλαμβάνει	από	κοινού	και	εξ’	ολοκλήρου	

όλες	 τις	 υποχρεώσεις	 που	 απορρέουν	 από	 τη	 σύμβαση.	 Φέρει	 δε	 εις	

ολόκληρον,	αλληλεγγύως	και	απεριορίστως	την	ευθύνη	για	την	επίτευξη	

του	 συμβατικού	 σκοπού	 μετά	 των	 παρεπομένων	 αυτού	 υποχρεώσεων.	

Κατά	 τον	 αυτό	 τρόπο	 εγγυάται	 την	 εκτέλεση	 της	 υπό	 ανάθεση	

προμήθειας,	σύμφωνα	με	τους	όρους	της	σύμβασης	και	επιβαρύνεται	με	

τις	ενδεχόμενες	κυρώσεις	ή	εκπτώσεις.	

16.3. Τέλος	 και	 τα	 δύο	 συμβαλλόμενα	 μέρη	 επαναλαμβάνουν	 τη	 δήλωση	 ότι	

αποδέχονται	όλους	τους	παραπάνω	όρους	και	συμφωνίες	ανεπιφύλακτα,	

θεωρούν	τη	σύμβαση	έγκυρη	και	ισχυρή.	

16.4. Οι	 όροι	 της	 διακήρυξης	 και	 οι	 τεχνικές	 προδιαγραφές	 της	 αποτελούν	

αναπόσπαστο	μέρος	της	παρούσας	σύμβασης.		

16.5. Κατά	 την	 εκτέλεση	 της	 παρούσας	 σύμβασης	 εφαρμόζονται:	 α)	 οι	

διατάξεις	 του	 Ν.	 4412/2016	 β)	 οι	 όροι	 της	 παρούσης	 και	 γ)	

συμπληρωματικά	ο	Αστικός	Κώδικας.	

	

ΑΡΘΡΟ	17ο	:		Παράρτημα	–	Διέποντα	το	έργο	έγγραφα		

Τα	έγγραφα	που	διέπουν	την	παρούσα	σύμβαση,	τα	οποία	υπογράφονται	από	

αμφότερα	 τα	συμβαλλόμενα	 μέρη,	 προσαρτώνται	 στην	παρούσα	σύμβαση	 και	

αποτελούν	ένα	ενιαίο	και	αναπόσπαστο	μέρος	αυτής.	

ΑΡΘΡΟ	18ο	:	ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ	ΚΕΙΜΕΝΩΝ		

Το	κείμενο	της	σύμβασης	και	τα	παραρτήματα	αυτής,		κατισχύουν		κάθε	άλλου	

κειμένου	 στο	 οποίο	 στηρίζεται,	 εκτός	 κατάδηλων	 σφαλμάτων	 ή	 παραδρομών.	

Για	 θέματα	 που	 δεν	 ρυθμίζονται	 ρητά	 από	 τη	 σύμβαση	 ή	 σε	 περίπτωση	 που	

ανακύψουν	 αντικρουόμενοι/	 αντιφατικοί	 όροι	 αυτής,	 για	 την	 ερμηνεία	 της	

λαμβάνονται	 υπόψη	 κατά	 σειρά	 η	 διακήρυξη,	 η	 απόφαση	 κατακύρωσης	 και	 η	

προσφορά	 του	 Αναδόχου,	 τα	 οποία	 αποτελούν	 αναπόσπαστο	 μέρος	 της	

σύμβασης	και	ενιαίο	σύνολο	με	αυτήν.		

	

Αφού	 συμφώνησαν	 αυτά	 οι	 συμβαλλόμενοι,	 συνετάχθη	 το	 παρόν	 σε	 τρία	 (3)	

πρωτότυπα,	 και	 αφού	 διαβάσθηκαν	 και	 υπογράφηκαν	 από	 τους	
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συμβαλλόμενους.	Από	αυτά,	τα	δύο	(2)	 	στην	«Αποστολή»	και	το	άλλο	έλαβε	ο	

ανάδοχος.	

	

ΟΙ	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	

ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	 																																																														ΓΙΑ	Τ……	ΑΝΑΔΟΧΟ	

	

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΤΣΑΣ	 																																																														…………………………………….	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α’		

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΥ	(ΟΜΑΔΑ	Α’	ΕΙΔΩΝ	

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β’		

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΥ	(ΟΜΑΔΑ	Β’	ΕΙΔΩΝ	

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ’	:	ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		

Οι	 διαγωνιζόμενοι	 θα	 πρέπει	 να	 λάβουν	 υπ’	 όψη	 τους	 ότι	 πρέπει	 να	

δώσουν	 πλήρεις	 και	 σαφείς	 περιγραφές	 των	 ειδών	 τους	 στο	 υπόδειγμα	

τεχνικής	 προσφοράς	 της	 διακήρυξης.	 Το	 υπόδειγμα	 της	 τεχνικής	

προσφοράς	επί	ποινή	αποκλεισμού	πρέπει	να	συμπληρωθεί	ολόκληρο	για	

τα	 είδη	 που	 θα	 λάβει	 μέρος.	 Σε	 περίπτωση	 που	 ο	 προμηθευτής	 δεν	

παράγει	και	δεν	αποθηκεύει	ο	ίδιος	στην	επιχείρησή	του	προς	διακίνηση	

τα	 απαιτούμενα	 είδη,	 τότε	 θα	 πρέπει	 να	 διαθέτει	 σύστημα	 διαχείρισης	

της	ασφάλειας	των	τροφίμων	ο	παραγωγός	ή	η	επιχείρηση	από	την	οποία	

θα	προμηθεύεται	τα	διακινούμενα	είδη.		

Όλα	τα	είδη	θα	είναι	σύμφωνα	με	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	της	διακήρυξης,	θα	

είναι	Α	ποιότητας,	νόμιμα	και	ευρέως	κυκλοφορούντα	στην	αγορά,	σύμφωνα	με	

τις	 διατάξεις	 του	 κώδικα	 τροφίμων	 και	 ποτών,	 τις	 αποφάσεις	 του	 Α.Χ.Σ.	 ,τις	

Κοινοτικές,	τις	αγορανομικές,	τις	κτηνιατρικές	και	τις	υγειονομικές	διατάξεις.	Σε	

όλες	τις	συσκευασίες	τροφίμων	θα	πρέπει	να	αναγράφονται:	α)	οι	ενδείξεις	στα	

ελληνικά	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης	και	β)	

η	ημερομηνία	λήξης,	η	οποία	θα	είναι	τουλάχιστον	6	μήνες	από	την	ημερομηνία	

παράδοσής	τους,	πλην	του	γάλακτος	η	ημερομηνία	λήξεως	του	οποίου	θα	είναι	5	

μήνες	από	την	ημερομηνία	παράδοσής	του.	Τα	είδη	παραδίδονται	 έτοιμα	προς	

χρήση	χωρίς	απόβαρο.	

Ο	 προμηθευτής	 υποχρεούται,	 εφόσον	 τα	 προϊόντα	 δεν	 καλύπτουν	 τους	 όρους	

υγιεινής	διατροφής	να	τα	αντικαταστήσει	αμέσως	με	υπόδειξη	της	Αναθέτουσας	

χωρίς	ιδιαίτερη	πληρωμή.	

Η	 μεταφορά	 των	 προϊόντων	 θα	 γίνεται	 με	 καθαρά	 και	 απολυμασμένα	

αυτοκίνητα-ψυγεία	ή	κλειστά	μεταφορικά	μέσα.	

	

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	
1.	 ΠΑΤΑΤΕΣ	ΣΥΣΚ.	5	ΚΛ	 	
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Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	

Β.1.	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	
1.	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ	

ΠΑΡΘΕΝΟ,	ΣΥΣΚ.1	ΛΙΤΡOY	
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

	

Β.2.	ΟΣΠΡΙΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	

1.	 ΦΑΚΕΣ	ΨΙΛΕΣ	ΣΥΣΚ.	500ΓΡ.	
	
	

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

2.	 ΦΑΣΟΛΙΑ	ΣΥΣΚ.	500ΓΡ.	
	
	

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

	

Β.3.	ΡΥΖΙ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	
1.	 ΡΥΖΙ	NYXAKI	ΣΥΣΚ.	1	KG	 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	
	

Β.4.	ΖΥΜΑΡΙΚΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	

1.	 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	NO5	 ΣΥΣΚ.	 500GR	
ΓΡΑΜ.	
	

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

2.	 ΖΥΜΑΡΙΚΑ	 ΠΑΣΤΑ	 ΣΥΣΚ.	 500	
ΓΡΑΜ	
	

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

	

Β.5.	ΓΑΛΑ	ΜΑΚΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	

	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	
1.	 ΓΑΛΑ	ΜΑΚΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ		1LT	 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	5	ΜΗΝΩΝ	
	

Β.6.	ΖΑΧΑΡΗ,	ΤΟΜΑΤΑ	ΠΑΣΑΤΑ	
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Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	

1.	 ΖΑΧΑΡΗ	ΣΥΣΚ	1KG	 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	
2.	 ΤΟΜΑΤΑ	ΠΑΣΑΤΑ	ΣΥΣΚ.	400GR	 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	
	

Β.7.	ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	

1.	 ΦΕΤΑ	 ΑΤΤΙΚΗΣ	 Ή	 ΒΟΙΩΤΙΑΣ	
ΠΟΠ	ΣΥΣΚ.	1KG	
	

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

2.	 ΓΡΑΒΙΕΡΑ	ΚΡΗΤΗΣ	ΠΟΠ	ΣΥΣΚ.	
1KG	

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

	

Β.8.	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΥΣ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΗΞΗΣ	
1.	 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	

1.000	–	1250	ΓΡΑΜ.	
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ	6	ΜΗΝΩΝ	

	

ΟΜΑΔΑ	Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	

Τα	 οπωρολαχανικά	 θα	 είναι	 πρώτης	 (Α’)	 ποιότητας,	 πρόσφατης	 συλλογής,	

ακέραια,	 υγιή	 και	 χωρίς	 ίχνη	 προσβολών	 από	 έντομα,	 παράσιτα,	 ασθένειες,	

αλλοιώσεις	και	ζημιές	από	παγετό.	Επίσης,	να	είναι	καθαρά,	απαλλαγμένα	από	

χώμα	 και	 ορατά	 ίχνη	 λιπασμάτων	 καθώς	 και	 ίχνη	 φυτοφαρμάκων.	 Να	 έχουν	

ωριμότητα,	 που	 να	 επιτρέπει	 αντοχή	 σε	 μεταφορά.	 Να	 μην	 εμφανίζουν	

αλλοίωση	 της	 σύστασής	 τους	 και	 των	 οργανοληπτικών	 τους	 χαρακτήρων.	 Να	

διατίθενται	 κατά	 είδος	 και	 ποιότητα,	 (όχι	 αναμείξεις	 διαφόρων	 ποιοτήτων),	

ανεξάρτητα	ποικιλίας.	Τα	λαχανικά	θα	προσφέρονται	σε	συσκευασία	μιας	ή	δύο	

σειρών	και	όχι	σε	περισσότερες	σειρές.	Τα	φρούτα	θα	φέρουν	ετικέτες	όπου	θα	

αναγράφονται	 η	 ποικιλία	 και	 η	 προέλευσή	 τους.	 Να	 μην	 έχουν	 υγρασία	

μεγαλύτερη	από	το	επιτρεπόμενο	όριο.	

Τα	νωπά	οπωρολαχανικά	πρέπει	να	πληρούν	του	όρους	του	Κώδικα	Τροφίμων	

και	 Ποτών,	 τις	 εκάστοτε	 ισχύουσες	 Κοινοτικές	 διατάξεις	 και	 τις	 ισχύουσες	

εγκύκλιους	και	αποφάσεις	του	Υπουργείου	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων.	

Εφιστάται	 η	 προσοχή	 του	 προμηθευτή	 στο	 δελτίο	 αποστολής	 και	 στο	

αντίστοιχο	 τιμολόγιο	 στο	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	 αναγράφονται	 λεπτομερώς	 οι	
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χαρακτηρισμοί	 του	προσκομιζόμενου	 είδους,	 (κατηγορία,	 προέλευση	 όπως	 και	

κάθε	χαρακτηριστικό	γνώρισμα	).	

	

ΟΜΑΔΑ	Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	

Β.1.	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	

Το	ελαιόλαδο	θα	πρέπει	να	είναι	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ	ΠΑΡΘΕΝΟ	και	να	έχει	οξύτητα	0-

1%.	Πρέπει	 να	 είναι	 ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.	 και	σύμφωνα	με	

τον	 Κ.Τ.Π.	 και	 Αντικειμένων	 Κοινής	 Χρήσης	 και	 τις	 ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	

Υγειονομικές	διατάξεις	καθώς	και	τους	κανονισμούς	του	Υπουργείου	Αγροτικής	

Ανάπτυξης	και	Τροφίμων.	Να	διατίθεται	σε	συσκευασία	μεταλλική	του	ενός	(1)	

lt	σε	λευκοσιδηρά	ή	πλαστικά	δοχεία.	

Β.2.	ΟΣΠΡΙΑ	(ΦΑΚΕΣ	&	ΦΑΣΟΛΙΑ)	

Τα	όσπρια	να	είναι	απολύτως	καθαρά,	απαλλαγμένα	από	κάθε	ξένη	ύλη,	να	είναι	

βραστερά	 και	 πρόσφατης	 συλλογής	 και	 να	 πληρούν	 τους	 όρους	 που	

αναφέρονται	 στο	 άρθρο	 121	 του	 Κ.Τ.Π.	 και	 τις	 ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	

Υγειονομικές	διατάξεις.	Να	μην	παρουσιάζουν	οποιαδήποτε	οσμή	και	αλλοίωση.	

Η	 συσκευασία	 για	 τα	 όσπρια	 να	 είναι	 των	 500	 γρ.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	

ελληνικής	 παραγωγής	 ή	 προέλευσης	 Ε.Ε.	 Επίσης	 να	 αναφέρουν	 στα	 ελληνικά	

ενδείξεις	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης.	

Β.3.	ΡΥΖΙ	

Το	 προϊόν	 να	 είναι	 ποιότητας	 (νυχάκι,	 ή	 καρολίνα),	 βραστερό,	 πρόσφατης	

συλλογής	και	να	πληροί	τους	όρους	που	αναφέρονται	στο	άρθρο	101	του	Κ.Τ.Π.	

και	 τις	 ισχύουσες	Κοινοτικές	 και	Υγειονομικές	 διατάξεις.	Η	συσκευασία	για	 τα	

ρύζια	να	είναι	ενός	(1)	κιλού.	Να	είναι	κατά	προτίμηση	ελληνικής	παραγωγής	ή	

προέλευσης	 Ε.Ε.	 Επίσης	 να	 αναφέρουν	 στα	 ελληνικά	 ενδείξεις	 όπως	 αυτές	

αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης.	

Β.4.	ΖΥΜΑΡΙΚΑ	(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	&	ΠΑΣΤΑ)	

Τα	ζυμαρικά	να	είναι	από	σιμιγδάλι	100%,	ξηραινόμενα	εντός	ειδικών	θαλάμων	

με	ελαφρά	θέρμανση	ή	στον	αέρα	χωρίς	ψήσιμο.	Η	διαδικασία	να	είναι	σύμφωνη	

με	 τους	 όρους	 του	 άρθρου	 115	 του	 κώδικα	 Τροφίμων	 και	 Ποτών	 και	 τις	

ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	 Υγειονομικές	 διατάξεις.	 Τα	 ζυμαρικά	 να	 μην	

παρουσιάζουν	οποιαδήποτε	οσμή	και	αλλοίωση	και	να	είναι	απολύτως	καθαρά	

και	 απαλλαγμένα	 από	 έντομα,	 ακάρεα	 κ.λπ.	 Η	 συσκευασία	 των	 ζυμαρικών	 να	
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είναι	των	500	γρ.	Να	είναι	κατά	προτίμηση	ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	

Ε.Ε.	Επίσης	να	αναφέρουν	στα	ελληνικά	ενδείξεις	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	

άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	επισήμανσης.	

Β.5.	ΖΑΧΑΡΗ	

Να	 πληροί	 τους	 όρους	 που	 αναφέρονται	 στο	 άρθρο	 63	 του	 Κ.Τ.Π.	 και	 τις	

ισχύουσες	 Κοινοτικές	 και	 Υγειονομικές	 διατάξεις.	 Να	 είναι	 κατά	 προτίμηση	

ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.	Η	συσκευασία	να	φέρει	 ενδείξεις	στα	

ελληνικά	όπως	αυτές	αναφέρονται	στο	άρθρο	11	Κ.Τ.Π.	περί	 επισήμανσης.	Να	

διατίθεται	σε	χάρτινη	συσκευασία	ενός	(1)	κιλού.	

Β.6.	ΤΟΜΑΤΑ	ΠΑΣΑΤΑ	

Να	 προέρχεται	 από	 ελαφρά	 συμπύκνωση	 χυμού	 ντομάτας	 σύμφωνα	 με	 το	

άρθρο	124	του	Κ.Τ.Π.	και	τις	 ισχύουσες	Κοινοτικές	και	Υγειονομικές	διατάξεις,	

ώστε	 τα	 στερεά	 συστατικά	 εκ	 του	 χυμού	 προερχόμενα,	 να	 είναι	 6%	

τουλάχιστον.	Να	είναι	κατά	προτίμηση	ελληνικής	παραγωγής	ή	προέλευσης	Ε.Ε.	

Η	 συσκευασία	 του	 να	 είναι	 χάρτινη	 ή	 μεταλλική	 των	 400	 γρ.	 και	 να	 φέρει	

ενδείξεις	 στα	 ελληνικά	 όπως	 αυτές	 αναφέρονται	 στο	 άρθρο	 11	 Κ.Τ.Π.	 περί	

επισήμανσης.	

Β.7.	ΓΑΛΑ	1LT	ΜΑΚΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	

• Το	γάλα	πρέπει	να	είναι	μακράς	διαρκείας	πλήρες	του	οποίου	η	ποιότητα	

θα	είναι	άριστη.		

• Εξωτερικά	 της	 συσκευασίας	 θα	 αναγράφεται	 η	 εγγυημένη	 ημερομηνία	

λήξης	του	προϊόντος.			

• Να	 αναγράφονται	 εμφανώς	 στη	 συσκευασία	 οι	 εκατοστιαίες	

περιεκτικότητες	θρεπτικών	συστατικών	του	προϊόντος	(λίπη,	πρωτεΐνες,	

υδατάνθρακες	 καθώς	 και	 το	 ποσοστό	 της	 αποβουτυρωμένης	 ξηράς	

ουσίας	και	η	τυχόν	προσθήκη	βιταμινών)	

• Η	συσκευασία	πρέπει	να	πληροί	τους	όρους	υγιεινής	όπως	καθορίζονται	

από	το	Κώδικα	Τροφίμων	και	Ποτών,	τις	σχετικές	οδηγίες	της	ΕΕ	και	τις	

οδηγίες	του	ΕΦΕΤ.	

• Κατά	 τη	 παράδοση	 από	 το	 προμηθευτή	 ή	 συσκευασία	 του	 προϊόντος	

πρέπει	 να	 είναι	 απαλλαγμένα	 από	 χτυπήματα.	 Τυχόν	 χτυπημένες	

συσκευασίες	 θα	 επιστρέφονται	 στον	 προμηθευτή	 που	 θα	 έχει	 την	

υποχρέωση	να	τα	αντικαταστήσει	με	ακέραια.	
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• Να	διασφαλίζει	ότι	η	παραγωγή	του	γάλατος	δεν	έχει	προέλθει	από	ζώα	ή	

ζωοτροφές	που	χρησιμοποιούν	γενετικώς	μεταλλαγμένα	προϊόντα	όπως	

ορίζονται	 σύμφωνα	 με	 έγκυρους	 μη	 κερδοσκοπικούς	 οργανισμούς	 (π.χ.	

GREENPEACE)	

• Όλες	οι	διεργασίες	σχετικά	με	τη	παραγωγή	και	συσκευασία	του	να	έχουν	

γίνει	σύμφωνα	με	την	οδηγία	02/46	ΕΕ.	

• 	Θα	 πρέπει	 να	 είναι	 σε	 συσκευασία	 του	 1ος	 λίτρου	 κατάλληλης	 για	

τρόφιμα,	 με	 καπάκι,	 για	 ευκολία	 στη	 χρήση,	 με	 διάρκεια	 ζωής	 όχι	

μικρότερη	των	5	μηνών.		

• 	Να	μην	περιέχει	πρόσθετες	χρωστικές	ουσίες	και	συντηρητικά	τύπου	Ε.	

	

	

Β.8.	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	(ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ)	

Το	κατεψυγμένο	κοτόπουλο	να	είναι	κατά	προτίμηση	ελληνικής	παραγωγής,	ή	

προέλευσης	Ε.Ε..	Να	είναι	Α΄	ποιότητας,	προσφάτου	σφαγής	και	του	τύπου	65%	

χωρίς	 εντόσθια	 (συκωτάκια,	 καρδιά	 κ.λ.π.),	 λαιμό	 και	 αμάρα.	 Βάρος	 από	

1.000γραμ.	 έως	 1.250γραμ	 το	 τεμάχιο.	 Τα	 κοτόπουλα	 να	 είναι	 εγχώριας	

προέλευσης	 ή	 προέλευσης	 Ε.Ε.	 πρώτης	 ποιότητας,	 πλήρους	 αποπτίλωσης,	

ανέπαφα,	 καθαρά,	 	 ειδικής	 πτηνοτροφικής	 εκτροφής	 ή	 εκτατικής	 εκτροφής	 ή	

εκτροφής	 με	 65%	 δημητριακά,	 χωρίς	 κανένα	 ορατό	 ξένο	 σώμα,	 ακαθαρσία	 ή	

αίμα,	 χωρίς	οποιαδήποτε	 ξένη	οσμή,	 χωρίς	ορατές	κηλίδες	αίματος	 (εκτός	από	

όσες	 είναι	 μικρού	 μεγέθους),	 χωρίς	 εξέχοντα	 σπασμένα	 κόκκαλα,	 χωρίς	

σοβαρούς	 μώλωπες.	 Θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 υπάρχει	 ένα	 λεπτό	 και	 κανονικό	

στρώμα	 λίπους	 στο	 στήθος,	 στην	 πλάτη	 και	 τους	 μηρούς	 (σχετ.	 καν.	 Ε.Ο.Κ.	

1538/91	 άρθρο	 6	 και	 ΚΑΝ	 853/04).	 Επίσης,	 θα	 πρέπει	 να	 προέρχονται	 από	

πτηνοσφαγείο,	 που	 έχει	 αριθμό	 έγκρισης	 από	 την	 αρμόδια	 Κτηνιατρική	

Υπηρεσία	 και	 να	 φέρουν	 απαραίτητα	 τη	 σφραγίδα	 (κονκάρδα)	 του	

κτηνιατρικού	ελέγχου,	με	ημερομηνία	λήξης	του	προϊόντος.	Η	ημερομηνία	λήξης	

να	 είναι	 τουλάχιστον	 έξι	 (6)	 μήνες.	Η	 μεταφορά	 των	προϊόντων	θα	 γίνεται	 με	

καθαρά	 και	 απολυμασμένα	 αυτοκίνητα-ψυγεία	 που	 θα	 φέρουν	 καταγραφικά	

θερμόμετρα	και	άδεια	καταλληλότητας	από	την	Κτηνιατρική	Υπηρεσία.	

Τα	προϊόντα	και	η	διακίνησή	τους	θα	πρέπει	να	πληρούν	τους	όρους	του	Κώδικα	
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Τροφίμων	 και	 Ποτών	 και	 τις	 ισχύουσες	 Υγειονομικές,	 Κτηνιατρικές	 και	

Κοινοτικές	διατάξεις.	

Β.9.	ΤΥΡΙΑ	(ΦΕΤΑ	ΑΤΤΙΚΗΣ	Ή	ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΠΟΠ)	

Τυρί	 φέτα	 Α	 ποιότητας	 από	 πρόβειο	 και	 γίδινο	 γάλα.	 Στη	 συσκευασία	 να	

αναφέρονται	 υποχρεωτικά	 οι	 ακόλουθες	 ενδείξεις:	 α)	 «ΦΕΤΑ»	 (FETA)	 β)	

Προστατευόμενη	ονομασία	προέλευσης	(ΠΟΠ)	γ)	Τυρί	δ)	Η	επωνυμία	και	η	έδρα	

του	 παραγωγού-συσκευαστή	 ε)	 Το	 βάρος	 του	 περιεχομένου	 ζ)	 Η	 ημερομηνία	

παραγωγής	 στ)	 Στοιχεία	 ελέγχου	 που	 αναλύονται	 ως	 εξής:	 1)Τα	 δυο	 πρώτα	

γράμματα	 της	 ονομασίας	 προέλευσης:	 ΦΕ	 2)	 Ο	 αύξοντας	 αριθμός	 του	 τύπου	

συσκευασίας	 3)	 Ημερομηνία	 παραγωγής.	 Παράδειγμα:	 (ΦΕ	 –	 1650	 –	

28.10.2015),	 η)	 ο	 αριθμός	 ή	 κωδικός	 έγκρισης	 Κτηνιατρικής	 Υπηρεσίας.	

Αποκλείονται	 τα	 τρίμματα.	 Το	 προς	 διάθεση	 προϊόν	 πρέπει	 να	 είναι	

τυποποιημένο	 σε	 πλαστικές	 συσκευασίες	 εν	 κενώ,	 κατάλληλες	 για	 τρόφιμα,	

βάρους	 1KG	 έκαστη.	 Τα	 τυροκομεία	 να	 πληρούν	 τις	 προϋποθέσεις	 του	 Π.0.	

56/95,	να	φέρουν	αριθμό	κτηνιατρικής	έγκρισης	(κωδικό	αριθμό	Ε.Ε.),	HACCP	ή	

να	τηρούν	φακέλους	αυτοελέγχου	και	κανόνες	ορθής	πρακτικής	υγιεινής.		

Β.10.	ΓΡΑΒΙΕΡΑ	ΚΡΗΤΗΣ		

Τυρί	 γραβιέρα	 Κρήτης	 Α	 ποιότητας	 παρασκευασμένη	 από	 γάλα	 προερχόμενο	

από	 φυλές	 προβάτων	 και	 αιγών	 παραδοσιακά	 εκτρεφόμενων	 και	

προσαρμοσμένων	στην	περιοχή	παρασκευής	του	τυριού	αυτού	και	των	οποίων	

η	 διατροφή	πρέπει	 να	 βασίζεται	 στη	 χλωρίδα	 της	 περιοχής	 αυτής	 (Ν.	 Χανίων,	

Ρεθύμνου,	 Λασιθίου	 και	 Ηρακλείου)	 κατά	 τα	 οριζόμενα	 στην	 υπ’	 αριθ.	

313047/14.01.1994	 (ΦΕΚ	 Β’	 16/	 14.01.1994).	 Στη	 συσκευασία	 του	 να	

αναγράφονται	 υποχρεωτικά	 οι	 ακόλουθες	 ενδείξεις:	 α)	 «ΓΡΑΒΙΕΡΑ	 ΚΡΗΤΗΣ»	

(GRAVIERA	KRITIS)	β)	Προστατευόμενη	ονομασία	προέλευσης	(ΠΟΠ)	γ)	Τυρί	δ)	

Η	 επωνυμία	 και	 η	 έδρα	 του	 παραγωγού	 –	 συσκευαστή	 ε)	 Το	 βάρος	 του	

περιεχομένου	στ)	Η	ημερομηνία	παραγωγής	ζ)	Στοιχεία	ελέγχου	που	αναλύονται	

ως	εξής:	1.		Τα	γράμματα	ΓΡ-	ΚΡ	2.	Ο	αύξοντας	αριθμός	του	μέσου	συσκευασίας	

3.	Η	ημερομηνία	παραγωγής	(παράδειγμα:	(ΓΡ	–	ΚΡ	–	1113-28.10.2015)	και	η)	ο	

αριθμός	 ή	 κωδικός	 έγκρισης	 Κτηνιατρικής	 Υπηρεσίας.	 Η	 γραβιέρα	 να	 έχει	

υποστεί	πλήρη	και	επιτυχή	ωρίμανση,	να	είναι	απαλλαγμένη	από	ανεπιθύμητες	

οσμές	και	να	μην	παρουσιάζει	αλλοίωση	υφής	και	χρώματος.	Το	προς	διάθεση	

προϊόν	 πρέπει	 να	 είναι	 τυποποιημένο	 σε	 πλαστικές	 συσκευασίες	 εν	 κενώ,	
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κατάλληλες	 για	 τρόφιμα,	 βάρους	 1KG	 έκαστη.	 Τα	 τυροκομεία	 να	 πληρούν	 τις	

προϋποθέσεις	του	Π.0.	56/95,	να	φέρουν	αριθμό	κτηνιατρικής	έγκρισης	(κωδικό	

αριθμό	 Ε.Ε.),	 HACCP	 ή	 να	 τηρούν	 φακέλους	 αυτοελέγχου	 και	 κανόνες	 ορθής	

πρακτικής	υγιεινής.	

	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ’		

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	ΤΕΧΝΙΚΗΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΥ	

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	

Δ/ΝΣΗ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:	

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

EMAIL:	

Για	 το	 έργο:	 προμήθεια	 ειδών	 τροφίμων	 σε	 επωφελούμενους	 των	 Ιερών	

Μητροπόλεων	Θράκης	και	Βορείου	Αιγαίου	(αστέγους	και	άτομα	που	διαβιούν	

σε	 συνθήκες	 στέγης,	 οι	 οποίοι	 	 δεν	 εξασφαλίζουν	 δυνατότητα	 καθημερινής	

σίτισης	και	διατροφής	στην	εστία	τους),	

Αρ.	Διακήρυξης:	020/2016	Συνοπτικός	(Πρόχειρος)	Διαγωνισμός.	

	Προς	

Αστική	μη	Κερδοσκοπική	

Εταιρία	‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’	της	

Ιεράς	Αρχιεπισκοπής	Αθηνών	

Ήρας	8	&	Δέσπως	Σέχου	37	

Ν.	Κόσμος	11743	Αθήνα	

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

Α.	ΝΩΠΑ	ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	

Α/Α	 ΕΙΔΟΣ	 ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
1.	 ΠΑΤΑΤΕΣ,	

ΣΥΣΚ.	5	ΚΛ	
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Β.	ΛΟΙΠΑ	ΕΙΔΗ	ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	

Β.1.	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΣΤΗ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	

1.	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ	
ΠΑΡΘΕΝΟ,	
ΣΥΣΚ.1	ΛΙΤΡOY	

	 	 	

	

Β.2.	ΟΣΠΡΙΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΕΠΙ	 ΤΗΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

1.	 ΦΑΚΕΣ	
ΨΙΛΕΣ	
ΣΥΣΚ.	
500ΓΡ.	
	
	

	 	 	

2.	 ΦΑΣΟΛΙΑ	
ΣΥΣΚ.	
500ΓΡ.	
	
	

	 	 	

	

Β.3.	ΡΥΖΙ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΕΠΙ	 ΤΗΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

1.	 ΡΥΖΙ	 	 	 	
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NYXAKI	
ΣΥΣΚ.	1	KG	

	

Β.4.	ΖΥΜΑΡΙΚΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΕΠΙ	 ΤΗΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

1.	 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	
NO5	 ΣΥΣΚ.	
500GR	
ΓΡΑΜ.	
	

	 	 	

2.	 ΖΥΜΑΡΙΚΑ	
ΠΑΣΤΑ	
ΣΥΣΚ.	 500	
ΓΡΑΜ	
	

	 	 	

	

Β.5.	ΓΑΛΑ	ΜΑΚΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	

	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΕΠΙ	 ΤΗΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

1.	 ΓΑΛΑ	 ΜΑΚΡΑΣ	
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ		1LT	

	 	 	

	

Β.6.	ΖΑΧΑΡΗ,	ΤΟΜΑΤΑ	ΠΑΣΑΤΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΕΠΙ	 ΤΗΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

1.	 ΖΑΧΑΡΗ	 ΣΥΣΚ	
1KG	

	 	 	

2.	 ΤΟΜΑΤΑ	 	 	 	
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ΠΑΣΑΤΑ	 ΣΥΣΚ.	
400GR	

	

Β.7.	ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΜΑΡΚΑ	
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
ΟΠΩΣ	
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ	
ΕΠΙ	 ΤΗΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

1.	 ΦΕΤΑ	
ΑΤΤΙΚΗΣ	 Ή	
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	
ΠΟΠ	 ΣΥΣΚ.	
1KG	
	

	 	 	

2.	 ΓΡΑΒΙΕΡΑ	
ΚΡΗΤΗΣ	ΠΟΠ	
ΣΥΣΚ.	1KG	

	 	 	

	

Β.8.	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	

Α/
Α	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
ΕΙΔΟΥΣ	

ΒΑΡΟΣ	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ	

ΧΩΡΑ	
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΊ
Ο	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		

1.	 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝ
Ο	
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	
1.000	 –	 1250	
ΓΡΑΜ.	

	 	 	

	

Ο	υπογράφων	

…………………………………………………………………………………………………………	

…………………	Δ/νση	………………………………………………………………………………….Α.Δ.Τ.	

………………………………………….	

Ως	νόμιμος	εκπρόσωπος	και	για	λογαριασμό	

…………………………………………………………………………………………………………	

………..	

																																																																			(Τόπος/	Ημερομηνία)		

Ο	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	

					(Υπογραφή	–	Σφραγίδα)	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ε’		

ΤΟΠΟΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ		

	

ΤΟΠΟΙ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΘΡΑΚΗΣ	&	Β.	ΑΙΓΑΙΟΥ	

ΙΕΡΑ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ	 ΤΟΠΟΣ	ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	

Ι.Μ.	ΛΗΜΝΟΥ	&	ΑΓ.	

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	

ΓΡΑΦΕΙΑ	Ι.Μ.	ΛΗΜΝΟΥ	 ΜΥΡΙΝΑ,	Τ.Κ.	

81400,	ΛΗΜΝΟΣ	

Ι.Μ.	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,	

ΕΡΕΣΣΟΥ	&	

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	

ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ,	ΤΚ.	

81100,	ΜΥΤΙΛΗΝΗ	

Ι.Μ.	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,	

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ	&	

ΣΟΥΦΛΙΟΥ	

Ι.Ν.	ΑΓ.	ΘΕΟΔΩΡΩΝ	

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ	

ΑΓ.	ΘΕΟΔΩΡΩΝ	64,	

Τ.Κ.	68200,	

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	

Ι.Μ.	ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,	

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ	&	

ΣΟΥΦΛΙΟΥ	

Ι.Ν.	ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ	ΘΕΟΤΟΚΟΥ	

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	

ΑΓ.	ΜΑΡΙΝΑΣ	1,	

Τ.Κ.68300	

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ	

Ι.Μ.	ΞΑΝΘΗΣ	&	

ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ	

ΜΟΝΑΔΑ	ΑΝΟΙΚΤΗΣ	

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	

4ο	ΧΛΜ	ΞΑΝΘΗΣ	-	

ΔΡΑΜΑΣ	

Ι.Μ.	ΞΑΝΘΗΣ	&	

ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ	

Ι.Ν	ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ	ΚΥΡΙΟΥ	

ΓΕΝΙΣΕΑ	

Τ.Κ.	67100,	

ΓΕΝΙΣΕΑ	

Ι.Μ.	ΧΙΟΥ,	ΨΑΡΩΝ	&	

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ	

	Ι.	Ν.	ΑΓΙΟΥ	ΜΑΤΘΑΙΟΥ	

ΚΟΦΙΝΑ	

	Τ.Κ.	82100,	ΧΙΟΣ	

Ι.Μ.	ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ	&	

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	

Ι.Ν.ΑΓ.	ΚΟΣΜΑ	ΑΙΤΩΛΟΥ	 ΑΓ.	ΚΟΣΜΑ	

ΑΙΤΩΛΟΥ	ΤΚ.	

69100	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	

Ι.Μ.	

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	

Ι.Μ.	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ	

Γ.ΚΑΡΤΑΛΗ	11,	

Τ.Κ.68100,	

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	

ΛΕΣΒΟΣ	 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	

ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ	ΛΕΣΒΟΥ	

ΚΕΡΑΜΕΙΑ		ΤΚ.	

81101,	ΛΕΣΒΟΣ	

	


