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1. ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ
Σα λσπά θξέαηα ζα παξαδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο,
Κηεληαηξηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα:
Κρέας κόζτοσ λωπό Α΄ ποηόηεηας άλεσ οζηού.
Να πξνέξρεηαη απφ δψν πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη εθηξαθεί θαη ζθαγηαζηεί ζηελ Διιάδα κε
ηε παξνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ
ηε πξνέιεπζε.
Να ππάξρεη ειιεληθή ζθξαγίδα ζην δψν πνπ λα πηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ.
Να είλαη θξέαο λσπφ, άπαρν, απφ ην κπνχηη ηνπ δψνπ θαηάιιειν λα ηεκαρηζηεί γηα θηκά.
Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98,ηνπ HACCP θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ.
Η ειηθία ηνπ δψνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 κήλεο.
Κοηόποσια λωπά: Να είλαη λσπά, Α πνηφηεηαο, ηξπθεξά εχζαξθα κε δέξκα καιαθφιείν θαη λα παξάγνληαη ζηελ Διιάδα.
Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη ηα πφδηα
λα είλαη θνκκέλα 1cm πάλσ απφ ηνπο ηαξζνχο,
Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη απφ 1,5-1,8 θηιά θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ηζνκεγέζε.
Να είλαη απαιιαγκέλα απφ φξγαλα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο , θαζαξά ρσξίο νξαηφ μέλν
ζψκα ή αθαζαξζία.
Να είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο
ζπαζκέλα θφθαια θαη ζνβαξνχο κψισπεο.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια.
Να ππάξρεη έλα ιεπηφ ζηξψκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ηε πιάηε (ΔΟΚ 1538/91 άξζξν 6).
Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ
αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ.
Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98 θαη ηνπ HACCP
2. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΔΗΓΖ:
ΦΑΡΗΑ
Να είλαη θαηεςπγκέλα Α πνηφηεηαο θαιά δηαηεξεκέλα θαηεπζείαλ βγαικέλα απφ ηα
ςπγεία ψζηε λα κελ έρνπλ μεπαγψζεη θαζφινπ
Να κελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε, νζκή θαη ην ρξψκα
Καηά ηελ απφςπμε λα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνχ αξρηθνχ βάξνπο.
Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν
αξηζκφ ιεηηνπξγίαο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ
πξντφληνο. Δπίζεο πάλσ ζηα παθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο
αιιίεπζεο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο.
Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε θνκκάηηα απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, κεγάια ιέπηα
θαη πηεξχγηα
Σα παξαπάλσ πξντφληα ζα κεηαθέξνληαη ζηηο απνζήθεο ησλ ζηαζκψλ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ κε απηνθίλεηα- ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα, ζα είλαη
θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα θαη ηα πξντφληα ζα είλαη πξφζθαηεο θαηάςπμεο, φηαλ ζα
παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ησλ ζηαζκψλ.
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ΛΑΥΑΝΗΚΑ
Να είλαη θαηεςπγκέλα Α πνηφηεηαο θαιά δηαηεξεκέλα θαηεπζείαλ βγαικέλα απφ ηα
ςπγεία ψζηε λα κελ έρνπλ μεπαγψζεη θαζφινπ
ζα είλαη θαζαξηζκέλα, θαηά πξνηίκεζε εγρψξηαο παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο Δ.Δ. Α΄
πνηφηεηαο, ζπζθεπαζκέλα, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηαςχμεσο θαη ιήμεσο,
ζα έρνπλ ην δσεξφ θπζηνινγηθφ ηνπο ρξψκα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη
πξνδηαγξαθέο ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ πεξί εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ
απνθιεηφκελεο απνιχησο ηεο πξνκήζεηαο θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαηψηεξεο
πνηφηεηαο ηεο πξψηε
Να κελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε, νζκή θαη ην ρξψκα
Καηά ηελ απφςπμε λα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνχ αξρηθνχ βάξνπο.
Η θαηάςπμε θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν
αξηζκφ ιεηηνπξγίαο.
H κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε θαζαξά, απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά
κέζα – ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα.
Σα πξντφληα θαη ε δηαθίλεζή ηνπο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα
Σξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
3. ΔΗΓΖ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΑ
Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη Α θαηεγνξίαο, πξφζθαηεο ζπιινγήο, αθέξαηα πγηή
θαη εηδηθφηεξα ρσξίο ίρλε πξνζβνιψλ απφ έληνκα ή άιια παξάζηηα θαη αζζέλεηεο, ρσξίο
κψισπεο, αιινηψζεηο θαζψο θαη δεκηέο απφ παγεηφ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο
Να είλαη θαζαξά απαιιαγκέλα απφ ρψκα θαη νξαηά ίρλε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ
Να κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαγσζνχλ
Να δηαηίζεληαη θαηά είδνο θαη πνηφηεηα, ρσξίο αλακείμεηο δηαθφξσλ πνηνηήησλ,
αλεμάξηεηα πνηθηιίαο
Να κελ έρνπλ πγξαζία κεγαιχηεξε απφ ην επηηξεπφκελν φξην
Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά
ρσξίο καξακέλα θχιια.
ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη Α πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο
παξαγσγήο ηνπο
Η κεηαθνξά ησλ νπσξνιαραληθψλ ζα γίλεηαη κε θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα κεηαθνξηθά
κέζα.
Πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
θνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ηζρχζνπλ νη εθάζηνηε
αγνξαλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
4. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ
Όια ηα είδε παληνπσιείνπ πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ δεδoκέλε
παξαγγειία ηνπ θάζε ηαζκνχ θαη ζηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη γηα ην θάζε έλα ζηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σα ρνξεγνχκελα είδε ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ειιεληθήο
παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο Δ.Δ. θαη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο ζα θέξνπλ ζηα ειιεληθά ελδείμεηο
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, πεξί επηζήκαλζεο.
Η κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. Σα πξντφληα θαη
ε δηαθίλεζή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ
θαη Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο ηηο ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο, πγεηνλνκηθέο θαη
θνηλνηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
ηξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα:
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Αιάηη: Φηιφ, είλαη ην πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ εμάηκηζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηηο
αιπθέο είηε απφ επεμεξγαζία ηνπ νξπθηνχ άιαηνο ησλ αιαησξπρείσλ. Θα πξέπεη λα έρεη
ιεπθφ ρξψκα θαη ην πδαηηθφ ηνπ δηάιπκα λα εκθαλίδεη ειαθξηά κφλν ζνιεξφηεηα θαη λα
πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ.
Αιεύρη: Χο ‘’άιεπξν ζίηνπ’’ ή απιψο ‘’άιεπξν’’ λνείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην πξντφλ ηεο
άιεζεο πγηνχο ζίηνπ βηνκεραληθά θαζαξηζκέλνπ απφ θάζε αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Σν
πξντφλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104, 105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη
ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ηνπ
1 Kg.
Αιεύρη ηύποσ θαρίλα: Σν πξντφλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 104,
105, 106, 107 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα
δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ράξηηλε ησλ 500 γξακκαξίσλ.
Ασγά λωπά: Σα απγά ζα είλαη αθέξαηα θαη θαζαξά, σνζθνπεκέλα Α΄ θαηεγνξίαο κε ηηο
απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, βάξνπο 53-63 γξακκαξίσλ. θαηεγνξία
medium.Ο έιεγρνο ηνπ βάξνπο ζα εμαθξηβψλεηαη κε δχγηζε νξηζκέλνπ αξηζκνχ απγψλ θαη’
εθηίκεζε απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. Σα απγά ζα είλαη: α) ζπζθεπαζκέλα απφ ην
σνζθνπηθφ θέληξν ζε θαζαξέο πξνζήθεο, κε ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο (αξ. σνζθνπηθνχ
θέληξνπ, θαηεγνξία απγνχ Α΄, εκεξνκελία παξαγσγήο, εκεξνκελία ιήμεο θ.ι.π.), β) ζα
παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία κε αηνκηθά ρσξίζκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. θαη ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο θηεληαηξηθέο, Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Βαλίιηες άρωκα: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 30 ηεκαρίσλ. Να πιεξνχλ ηνπο φξνπο
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Γηαούρηη ζηραγγηζηό αγειάδος 4% ιηπαρά: Γηανχξηη πιήξεο ή θαηά πεξίπησζε
εκηαπνβνπηπξσκέλν αγειάδνο ραξαθηεξίδεηαη ην πξντφλ, ην νπνίν πξνθχπηεη κεηά απφ πήμε
απνθιεηζηηθά θαη κφλν λσπνχ γάιαθηνο ηεο αληίζηνηρεο πξνο ηελ νλνκαζία θχζεο θαη
πξνέιεπζεο, κε ηελ επίδξαζε θαιιηέξγεηαο δχκεο πνπ πξνθαιεί εηδηθή γη’ απηφ δχκσζε. Σν
πξντφλ λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 82 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαθηλείηαη ζε ζπλζήθεο ςχμεο φπσο νξίδεηαη ζηνλ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία
1000 γξακκαξίσλ.
Εάταρε: Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 63 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία ηνπ 1 Kg.
Καθάο: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία παθέηνπ ησλ 125 γξακκαξίσλ. Να πιεξνί ηνπο φξνπο
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Καλέιια ηρηκκέλε θαη οιόθιερε: Θα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 50 γξακκαξίσλ. Να
πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Καθές ειιεληθός: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 200 γξακκαξίσλ. Να πιεξνί ηνπο φξνπο
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Καθές ζηηγκηαίος: Θα δηαηίζεληαη ζηε ζπζθεπαζία θπηίνπ ησλ 100 γξακκαξίσλ. Να πιεξνί
ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο.
Καθές θίιηροσ γαιιηθός: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 250 γξακκαξησλ. Να πιεξνί ηνπο
φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο.
Σσροθοκηθά προϊόληα: (Σσρί θέηα εγτώρηα, ησρί ηύποσ Gouda Οιαλδίας ή Δ.Δ., ησρί
ηύποσ θαζέρη εγτώρηο ή Δ.Δ, θιερό ησρί θεθαιοηύρη εγτώρηο ή Δ.Δ.). Όια ηα ηπξηά λα
είλαη πξψηεο πνηφηεηαο. Να έρνπλ ηελ πιήξε θαη επηηπρεκέλε σξίκαλζε, απαιιαγκέλα
αληηθαλνληθψλ νζκψλ θαη γεχζεσλ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή γεχζε ελφο εθάζηνπ, λα κελ
παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο, λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο (ηα ηξίκκαηα
απνθιείνληαη). Σα ρνξεγνχκελα είδε θαζψο θαη ε δηαθίλεζή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ Πνηψλ θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεσο θαη λα πιεξνί ηνπο
φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο. Σα ηπξηά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο κηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο νξίδνληαη
ζηα Π.Γ. 56/95 θαη 119/97. Ο ρεκηθφο θαζψο θαη ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ησλ
κηθξνβηνινγηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα είλαη δεζκεπηηθφο. Η κεηαθνξά ησλ ηπξηψλ πξνο ηηο
απνζήθεο ηνπ Ιδξχκαηνο ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα – ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά
ζεξκφκεηξα. Σα απηνθίλεηα ςπγεία ζα είλαη θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα. Η ζπζθεπαζία ζα
είλαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηδξχκαηνο.

4

19PROC004574962 2019-03-07
Μαργαρίλε ηύποσ βηηάκ Soft: Θα δηαηίζεηαη ζε θεζέ ή παθέην (ιηπαξή χιε γηα επάιεηςε
70%), λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη
Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα
δηαηίζεηαη ππφ ςχμε ζε ζπζθεπαζία 2000 γξακκαξίσλ.
Μέιη: Μέιη Αλζέωλ ή Θσκαρίζηο: Καηά πξνηίκεζε εγρψξην. Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο θαη θηεληαηξηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 480500 γξακκαξίσλ.
Ξύδη: Να πξνέξρεηαη κφλν απφ νμηθή δχκσζε ηνπ θξαζηνχ απφ ρισξά ζηαθχιηα ή απφ μεξή
ζηαθίδα θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο
ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 350 – 400
ml. ζε πιαζηηθή θηάιε.
Πάζηες Εσκαρηθά: Μαθαξφληα γηα παζηίηζην, ζπαγγέηη, πάζηεο (θξηζαξάθη, θνθηφ
καθαξνλάθη, ζνπζακάθη, πεπνλάθη θιπ) ρπινπίηεο. Σα δπκαξηθά ζα είλαη παξαζθεπαζκέλα
απφ ζηκηγδάιη πινχζην ζε γινπηέλε ή άιεπξν νιηθήο άιεζεο καθαξνλνπνηΐαο απφ ζθιεξφ
ζίην θαη λεξφ ρσξίο δχκε, μεξαηλφκελα εληφο εηδηθψλ ζαιάκσλ κε ειαθξά ζέξκαλζε ή ζηνλ
αέξα ρσξίο ςήζηκν, λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ
θαη Πνηψλ θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεληαη ζε δηαθαλή
ζπζθεπαζία 500 γξακκαξίσλ.
Πηπέρη καύρο: Θα δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία 500 γξακκαξίσλ. Να πιεξνί ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ρίγαλε: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 500 γξακκαξίσλ. Να πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
42 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ρύδη: Σν πξντφλ λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο (γιαζέ ή θίηξηλν) θαη λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 101 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 500 γξακκαξίσλ.
Σοκαηάθηα αποθιεηωκέλα: Σνκαηάθηα ρσξίο ζπφξνπο, θινηφ θαη αιάηη θαη λα πιεξνί ηνπο
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 124 ηνπ Κ.Σ.Π θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη
Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε ησλ 1000 γξακκαξίσλ.
΄Οζπρηα: Σν πξντφλ λα είλαη Α΄ πνηφηεηαο (θαζφιηα κέηξηα, θαθέο ςηιέο-ρνληξέο θ.ιπ.) θαη
λα πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 121 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο
Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 500
γξακκαξίσλ.
Φύιιο ζθοιηάηας-θούροσ: Να πιεξνί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 113 ηνπ
Κ.Σ.Π. θαη ηηο ηζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Η κεηαθνξά ζα γίλεηαη κε
απηνθίλεηα ςπγεία ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηαγξαθηθά ζεξκφκεηξα. ε θάζε παξαιαβή ζα
ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο. Σα απηνθίλεηα ςπγεία ζα είλαη θαζαξά
θαη απνιπκαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. Θα δηαηίζεηαη ζε
ζπζθεπαζία 500 γξακκαξίσλ.
Φωκί ηοσ ηοζη: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 700 γξακκαξίσλ, θέηεο ςσκηνχ απφ
αιεχξη ζίηνπ, 28 ηεκαρίσλ ησλ 25 γξακκαξίσλ έθαζηε, κε επδηάθξηηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηνπ πξντφληνο, ζε δηάθαλε πιαζηηθή ζπζθεπαζία. . Σν πξντφλ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ: Θα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 330 ml, , κε επδηάθξηηε ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηνπ πξντφληνο, ζε δηάθαλε πιαζηηθή ζπζθεπαζία. . Σν πξντφλ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο
ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηηο Ιζρχνπζεο Κνηλνηηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
5. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ
Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία “extra παξζέλν ειαηφιαδν».
Να παξάγεηαη θαη ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα
Να είλαη νμχηεηαο κηθξφηεξεο ή ην πνιχ ίζεο κε 0.1.
Να πξνέξρεηαη απφ ηππνπνηεηήξηα θαη παξαζθεπαζηήξηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα
πνπ λα παξέρνπλ βεβαίσζε φηη εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα HACCP (ΦΔΚ 1129 Β΄/
4.10.2000 ΚΑΙ Δπξσπατθή Έλσζε Γειηίν ΔΔ4/2003 1.4.52)
Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αλνμείδσηα δνρεία ή γπάιηλα ζθνχξνπ ρξψκαηνο
Σν ειαηφιαδν ζα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ελφο (5) ιίηξσλ
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6. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ ΚΑΗ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ
Όια ηα είδε Αξηνπσιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο. Ο άξηνο πξέπεη λα είλαη
ρσξηάηηθνο ή απφ κηζφ αιεχξη νιηθήο άιεζεο θαη κηζφ θνηλφ, φια πξψηεο πνηφηεηαο. Θα
πξέπεη λα παξαδίδεηαη 3-4 ψξεο κεηά ηνλ θιηβαληζκφ ηνπ δηθαηνινγεκέλεο ηεο λνκίκνπ
κείσζεο. Πξέπεη λα είλαη θαιά ςεκέλνο θαη λα έρεη ηελ θαλνληθή θαη λφκηκε πγξαζία ηνπ.
Σα ππφινηπα είδε αξηνπνηίαο λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη παξαγσγήο ηεο ίδηαο κέξαο.
Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ζπλζήθεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα παξαζθεπάδνληαη ηα αλσηέξσ είδε θαζψο θαη ζηα κέζα κε ηα
νπνία ζα κεηαθέξνληαη, λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ..

Η ζπληάθηξηα
Η Αλαπιεξψηξηα
Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
αξδειή Πνιπηίκε

Παιαηνιφγνπ Μαξηάλλα
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΔΗΑ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΚΑΗ ΑΛΖΛΔΓΓΤΖ (ΚΟΗ.Π.Α.Π)
ΓΖΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΖ ΠΔΤΚΖ

Προκήζεηα ηροθίκωλ έηοσς 2019

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ηξνθίκσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ηνπ Κ.Α.Π.Η, γηα ην έηνο 2019
θαη ην έηνο 2020.
β) Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε εηδηθά κέζα κεηαθνξάο ζηνπο ρψξνπο ησλ παξαπάλσ δνκψλ
ππφ ηελ επίβιεςε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ ππεξεζία.
Οη παξαγγειίεο ζα δίλνληαη ηκεκαηηθά κε fax επί απνδείμεη ή ηειεθσληθψο απφ ηελ
ππεξεζία θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο εθηειεί εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.
ηελ ππεξεζία γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείεο
πξνκήζεηαο, νη νπνίεο ζα δηαζέηνπλ απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, απηνθίλεηα κεηαθνξάο ησλ
αλαθεξνκέλσλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη παξέρνπλ
ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία ηνπο θαη φηη ππφθεηληαη ζε ηαθηνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο.
γ) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ πελήληα ελλέα ρηιηάδεο θαη
ελληαθφζηα ελελήληα πέληε επξψ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά (59.995,44),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο 15.6481.0001,
60.6481.0003, 60.6481.0001, 60.6481.0002, 60.6481.0004 , 60.6481.0005 & 60.6481.0006
θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019 - 2020, εθ ησλ νπνίσλ ηα 48.600 επξψ ζα βαξχλνπλ
ηνλ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ηα 11.395,44
επξψ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
ΑΡΘΡΟ 2
Η πξνκήζεηα απηή ζα εθηειεζηεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζηα γξαθεία
Γηνίθεζεο- Γηαρείξηζεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, κεηά απφ δεκνζίεπζε ζην πξφγξακκα
«δηαχγεηα», ζα θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο.
1. αλαθνξά εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηελ κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο θαηά
ηελ εκέξα παξάδνζεο ησλ εηδψλ γηα ηκεκαηηθή πξνκήζεηα
ησλ εηδψλ ηξνθίκσλ:
θξενπσιείνπ, θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ, νπσξνιαραλνπσιείνπ θαη ειαηφιαδνπ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε
2. ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηα είδε παληνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ θαη θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ
ζε ζηαζεξέο ηηκέο ησλ εηδψλ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2019.

Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο
Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
Tνπ Ν.4155/2013 ‘’Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο ‘’.
Σνπ Ν.4129/2013 (ΦΔΚ 52 η.Α΄) ‘’Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην ειεγθηηθφ
πλέδξην.’’
Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
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πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
.

ΑΡΘΡΟ 3
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά είλαη:
α) Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο κε ην Παξάξηεκά ηεο (ΣΔΤΓ).
β) Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην ηεο πξνζθνξάο.
γ) Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
δ) Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ε) Σερληθή πεξηγξαθή.
ΑΡΘΡΟ 4
Γηα ηα ειαηφιαδα, νπσξνθεπεπηηθά, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ςάξηα (θαηεςπγκέλα), ε
πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή
ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ θαη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πνηφηεηα
θαη ζε θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα, είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα
φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
Γηα φια ηα ππφινηπα είδε ηξνθίκσλ, ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ είλαη
ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαη ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη γηα
θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε.
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδίδεηαη κεηά ηελ ηκεκαηηθή
παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα
πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα απηψλ.
Δπεηδή ε παξάδνζε ησλ ηξνθίκσλ είλαη ηκεκαηηθή, ζα εθδίδεηαη ηηκνιφγην ηνπ
πξνκεζεπηή είηε ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ηεο θάζε θνξά πνζφηεηαο, είηε ην αξγφηεξν
εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηα γξαθεία Γηνίθεζεο- Γηαρείξηζεο ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε θάζε ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ην ζρεηηθφ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Σηκψλ
(πηλάθην) πνπ εθδίδεηαη απφ ην Αξκφδην ηκήκα ηεο Γηεύζσλζες Δκπορίοσ θαη Σοσρηζκού
ηες Περηθέρεηας Αζελώλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηηκέο γηα ηα είδε θξενπσιείνπ,
ηρζπνπσιείνπ, νπσξνιαραλνπσιείνπ θαη ειαηφιαδνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν εθδίδεηαη ην
ζρεηηθφ έληαικα πιεξσκήο, εθηφο ησλ εηδψλ παληνπσιείνπ, αξηνπνηείνπ γηα ηα νπνία ε ηηκή
ζα είλαη ζηαζεξή γηα θάζε είδνο θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο.
Η εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ ζην φλνκα ηνπ
πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία.
ΑΡΘΡΟ 5
Ακέζσο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν αλάδνρνο ηεο
πξνκήζεηαο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. Καηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ησλ ηξνθίκσλ εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα απηψλ θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απηέο ησλ επηζήκσλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Δθφζνλ πξνθχςεη αθαηαιιειφηεηα
φιεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο ηξνθίκνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε
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άκεζε αληηθαηάζηαζε απηήο. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί κέζα ζε δπν (2) εξγάζηκεο εκέξεο
απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ αθαηάιιειεο πνζφηεηαο, ε Τπεξεζία
δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηνπ ηξνθίκνπ ή ζηε κείσζε ηνπ
ηηκήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζα εγθξίλεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα ην αληηθαηαζηήζεη άκεζα, ηφηε ην λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη
λα ην πξνκεζεπηεί απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ζα θαηαινγίζεη ηε δαπάλε ζηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 6
Ο αλάδνρνο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή
πξνκήζεηαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ, λα εθνδηάζεη ηελ Τπεξεζία κε ηελ
παξαγγειζείζα πνζφηεηα ησλ ηξνθίκσλ.
Δάλ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηελ παξάδνζε ηεο
παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο πέξαλ ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ ε θαζπζηέξεζε
δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εξγάζηκεο (3) εκέξεο, ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη πξνο ηελ Τπεξεζία
σο πνηληθή ξήηξα πνζνζηφ δπφκηζη ηνηο εθαηφ (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πνζφηεηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Γηα θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ ηξηψλ
(3) εκεξψλ, ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
πνζφηεηαο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Η πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ή απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
ηνπ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 7
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο ή ζε
αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα δηαξθεί ην απφ
ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ
δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή.
Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο
πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ζπλέπεηα νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 8
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηο ζύλοιο ηες
ποζόηεηας ηοσ θάζε είδοσς ηροθίκοσ. Η πξνκήζεηα γηα θάζε είδνο ζεσξείηαη εληαία θαη
φπνηνο δηαγσληδφκελνο ππνβάιεη πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηή.
Ο θάζε δηαγσληδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν
ησλ ηξνθίκσλ ηεο κειέηεο είηε γηα νξηζκέλα απφ απηά.
Η Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν
ησλ ηξνθίκσλ είηε ζε έλα δηαγσληδφκελν, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε νηθνλνκηθφηεξε,
είηε ζε πεξηζζνηέξνπο πξνκεζεπηέο, ε πξνζθνξά ησλ νπνίσλ θξίζεθε νηθνλνκηθφηεξε γηα ην
πξνζθεξφκελν απφ απηνχο είδνο ηξνθίκνπ.
ΑΡΘΡΟ 9
1. Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη φηη ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ ηξνθίκσλ ζα είλαη
αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ επηζήκσλ
θξαηηθψλ θνξέσλ ηξνθίκσλ, ζα έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη
φξνη απηνί, είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη θαηάιιεια
απφ θάζε πιεπξά γηα θαηαλάισζε.
2. Η Τπεξεζία δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη
παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ
ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο Τπεξεζίαο θάζε πνζφηεηα ηξνθίκνπ
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πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε δχν εξγάζηκεο (2) εκέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ
παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ.
Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ θαη
απνζηνιήο ζηελ Τπεξεζία ησλ λέσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ, ζα βαξχλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή.
3. Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ησλ αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ πξνθιήζεθαλ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ζηελ πγεία φζσλ ηα θαηαλάισζαλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη
φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ηα αθαηάιιεια ηξφθηκα,
επηθπιαζζφκελεο ηεο Τπεξεζίαο λα αζθήζεη θαη άιια δηθαηψκαηα ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
Δπηπιένλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε φιεο
ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ηνπ
επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε πξνο ηελ Τπεξεζία γηα ηε
βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο,
κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.
4. Αλ ν πξνκεζεπηήο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο.
5. Ο αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη θαη λα
ιάβεη ηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 10
Αηπρήκαηα, δεκηέο, θφξνη, ηέιε, ραξηφζεκα, βαξχλνπλ φια ηνλ αλάδνρν θαη κφλν
απηφλ ρσξίο θακηά επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Η πληάθηξηα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ

ΑΡΓΔΛΗ ΠΟΛΤΣΙΜΗ
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