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ΠΡΟΙΕΘΓΖΑ ΣΡΟΦΖΙΩΚ, ΦΡΟΤΣΩΚ, ΘΑΥΑΚΖΗΩΚ, ΗΡΓΑΣΩΚ, 

ΑΡΣΟΤ ΓΖΑ ΣΑ ΓΣΕ2017-2019 ΓΖΑ ΣΟ Κ.Π.Δ.Δ ΗΟΖΚΩΚΖΗΕ 

ΠΡΟΣΑΖΑ & ΑΘΘΕΘΓΓΓΤΕ ΣΟΤ ΔΕΙΟΤ ΥΓΡΟΚΕΟΤ 
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ΣΓΥΚΖΗΕ ΓΗΘΓΕ 

 

Ιε ηε Ιειέηε αοηή πνμβιέπεηαη ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ «ΠΡΟΙΕΘΓΖΑ 

ΣΡΟΦΖΙΩΚ, ΦΡΟΤΣΩΚ, ΘΑΥΑΚΖΗΩΚ, ΗΡΓΑΣΩΚ, ΑΡΣΟΤ ΓΖΑ ΣΑ ΓΣΕ 2017 – 

2019», γηα ημ Κ.Π.Δ.Δ. Ημηκςκηθήξ Πνμζηαζίαξ θαη Αιιειεγγφεξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο.  

Ο εκδεηθηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ Ιειέηεξ ακένπεηαη ζημ πμζυκ ηςκ 197.179,88 εονχ 

με Φ.Π.Α., ζφμθςκα θαη με ηεκ Πνμμειέηε ημο Κ.Π.Δ.Δ. Ημηκςκηθήξ Πνμζηαζίαξ θαη 

Αιιειεγγφεξ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο θαη ζα βανφκεη ημκ ηαθηηθυ πνμτπμιμγηζμυ ημο 

Κ.Π.Δ.Δ. Ημηκςκηθήξ Πνμζηαζίαξ θαη Αιιειεγγφεξ Δήμμο Υενζμκήζμο πενηυδμο 2017, 

θαηά ημ μένμξ ηςκ 861,35 € με Φ.Π.Α. θαη ημ οπυιμηπμ πμζυ ηςκ 98.159,27€ ημκ 

Πνμτπμιμγηζμυ μηθ. έημοξ 2018 θαη πμζυ φρμοξ 98.159,26€ ημκ Πνμτπμιμγηζμυ μηθ. 

έημοξ 2019. 

Ε πνμμήζεηα ηνμθίμςκ, θνμφηςκ ιαπακηθχκ, θνεάηςκ θαη άνημο  ζα θαιφρεη ηηξ ακάγθεξ 

ηςκ «Δεμμηηθχκ Παηδηθχκ ηαζμχκ Δήμμο Υενζμκήζμο θαη ΗΑΠΕ», γηα ηεκ πνμκηθή 

πενίμδμ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ έςξ θαη ηέιμξ έημοξ 2019. Ε ζοκμιηθή δαπάκε 

γηα ηεκ πνμμήζεηα πνμτπμιμγίδεηαη ζημ πμζυ 55.457,00€ πιέμκ Φ.Π.Α. 24% θαη ζημ πμζυ  

ηςκ 113.640 € πιέμκ ΦΠΑ 13%, δειαδή ζοκμιηθά πμζυ 197.179,88 € 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ. 

Ε δαπάκε ζα βανφκεη ημοξ Η.Α. 10.6481.0003 ημο πνμτπμιμγηζμμφ ελυδςκ Οηθμκμμηθμφ 

έημοξ 2017 ημο Κ.Π.Δ.Δ. Ημηκςκηθήξ Πνμζηαζίαξ θαη Αιιειεγγφεξ Δήμμο Υενζμκήζμο, 

ακάιμγεξ πηζηχζεηξ ζα πνμβιεθημφκ ζημοξ πνμτπμιμγηζμμφξ Οηθμκ. Έημοξ 2018 θαη 2019 

ημο Κμμηθμφ Πνμζχπμο. 
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Ακαιοηηθά ε πνμμήζεηα αθμνά:  

OΙΑΔΑ Α’ - Πνμμήζεηα Σνμθίμςκ δαπάκε ύρμοξ 95.031,00€ πιέμκ Φ.Π.Α. 13%, ή 

θαη πιέμκ Φ.Π.Α.24%. 

ΟΙΑΔΑ Β’ - Πνμμήζεηα Θαπακηθώκ θαη Φνμύηςκ δαπάκε ύρμοξ 25.050,00 € πιέμκ 

Φ.Π.Α. 13%, ή θαη πιέμκ Φ.Π.Α.24%. 

ΟΙΑΔΑ Γ’ - Πνμμήζεηα εηδώκ θνεμπςιείμο δαπάκε ύρμοξ25.400,00€ πιέμκ Φ.Π.Α. 

13%, ή θαη πιέμκ Φ.Π.Α.24%   

ΟΙΑΔΑ Δ’ - Πνμμήζεηα εηδώκ ανημπμηείμο δαπάκε ύρμοξ 23.616,00 € πιέμκ 

Φ.Π.Α. 13%, θαη πιέμκ Φ.Π.Α.24% . 

Ε εθηέιεζεξ πνμμήζεηαξ ζα πναγμαημπμηεζεί μεηά απυ Ακμηθηυ ειεθηνμκηθυ δεμυζημ 

δηαγςκηζμυ  θαη θαηάζεζε ειεθηνμκηθχκ πνμζθμνχκ. 

Ηνηηήνημ ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε 

πνμζθμνά απμθιεηζηηθά βάζεη ηημήξ (παμειυηενε ηημή), ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 

4412/2016, υπςξ εθθνάδεηαη με ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ (%) ακά 

είδμξ ζηε κυμημα δηαμμνθμφμεκε θάζε θμνά μέζε ηημή ιηακηθήξ πχιεζεξ ημο είδμοξ ηεκ 

εμένα πανάδμζεξ, υπςξ αοηή πνμθφπηεη απυ ημ εθάζημηε εθδηδυμεκμ δειηίμ πηζημπμίεζεξ 

ηημχκ Σμήμαημξ Γμπμνίμο ηεξ Πενηθένεηαξ Ηνήηεξ (ΠΓ Εναθιείμο), ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 13 ημο Κ. 3438/2006. 

 

 

 

Ο  οκηάλαξ 

ΓΘΓΓΥΘΕΗΓ 

Ο Ακαπιενςηήξ  Πνμσζηάμεκμξ 

Σμήμαημξ  Πνμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΡΕΘΕΗΓ 

Ο ΔΖΓΤΘΤΚΣΕ 

ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΩΚ 

ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

 

 

  

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ Υανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΓΓΚΖΗΕ ΗΑΖ ΓΖΔΖΗΕ ΤΓΓΡΑΦΕ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΚ 

 

ΑΡΘΡΟ 1μ 

Ακηηθείμεκμ ηεξ πνμμήζεηαξ 

 

Ε ζογγναθή αοηή αθμνά ζηεκ Πνμμήζεηα Σνμθίμςκ, Φνμύηςκ, ιαπακηθώκ, Ηνεάηςκ 

Άνημο γηα ηα έηε 2017-2019 . 

Ε ακςηένς θαηεγμνία πςνίδεηαη ζε ηέζζενηξ  οπμθαηεγμνίεξ : Σνυθημα, Θαπακηθά –

Φνμφηα, Ηνέαηα θαη Άνημξ. 

ΑΡΘΡΟ 2μ 

  Δηαηάλεηξ πμο ηζπύμοκ 

 

Ε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ θαη ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ δηέπμκηαη απυ  ηηξ δηαηάλεηξ: 

1. Σεξ οπ.ανηζμ.Κ.4412/2016 Τπ.Απμθ. «Γκηαίμξ Ηακμκηζμυξ Πνμμεζεηχκ Ονγακηζμχκ 

Σμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ» 

2. Σμο Κ.2286/95  

3. Σμο εκ ηζπφεη Δ.Η.Η. εθυζμκ δεκ ακηίθεηηαη ζηα παναπάκς Κ.3463/2006 

4. Κ. 3852/2010 (Κυμμξ Ηαιιηθνάηε) 

5. Σμ Κ. 2741/99, άνζνμ 8, πεν. 6β ("Γκηαίμξ Φμνέαξ Γιέγπμο Σνμθίμςκ άιιεξ 

νοζμίζεηξ ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ ημο Τπμονγείμο Ακάπηολεξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ").  

6. Σμκ Κ. 3548/2007(ΦΓΗ Α'68/20.3.2007) «Ηαηαπχνεζε δεμμζηεφζεςκ ηςκ θμνέςκ 

ημο Δεμμζίμο ζημ κμμανπηαθυ θαη ημπηθυ Σφπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ».  
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7. Οη δηαηάλεηξ ημο Κ. 3861/2010 (ΦΓΗ 112/Α'/13-07-2010) «Γκίζποζε δηαθάκεηαξ µε 

ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ θαη πνάλεςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη 

αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ «Πνυγναμμα Δηαφγεηα».  

8. Σμκ Κ. 4152/2013 (Πνμζανμμγή ηεξ Γιιεκηθήξ Κμμμζεζίαξ ζηεκ Οδεγία 2011/7 ηεξ 

16εξ Φεβνμοανίμο 2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμχκ ζηηξ 

εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ) ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπαναγνάθμο Δ5 ηεξ παν. Δ.  

9. Σμ άνζνμ 48 ημο Κ. 4111/2013 (ΦΓΗ 18α/25-1-2013) με ημ μπμίμ θονχζεθε ημ άνζνμ 

4 ηεξ Πνάλεξ Κμμμζεηηθμφ Πενηεπμμέκμο (Π.Κ.Π.) ηεξ 12εξ/12/2012 (Φ.Γ.Η. 

240/Α/12-12-12) 

10. Σμκ Κ. 2362/1995(Φ.Γ.Η 247 η. Α΄/27-11-1995) «Πενί Δεμυζημο Θμγηζηηθμφ , 

ειέγπμο ηςκ δαπακχκ ημο Ηνάημοξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», υπςξ ηνμπμπμηήζεθε µε ημκ 

Κ. 3871/2010 (ΦΓΗ 141/Α/17-8-2010) «Δεμμζημκμμηθή δηαπείνηζε θαη εοζφκε» θαη 

ηζπφεη.  

11. Σμ Π.Δ. 113/2010( ΦΓΗ 194/Α/2010 ) «Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ηεξ Δηαηάθηεξ»  

12. Σμκ Κ. 4155/2013 «Γζκηθυ φζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη άιιεξ 

δηαηάλεηξ» 

13. Σεκ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΓΗ 2677/Β) «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ 

ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(Γ..Ε.ΔΕ..)» 

14. Σεκ με αν. πνςη Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΖΗΣΦ-ΠΦ5) εγθφθιημ με ζέμα 

«Γκεμένςζε γηα ημ Γζκηθυ φζηεμα Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(ΓΕΔΕ)» 

15. Σμ άνζνμ 157 ημο Κ. 4281/2014 «Ιέηνα ζηήνηλεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ ειιεκηθήξ 

μηθμκμμίαξ, μνγακςηηθά ζέμαηα Τπμονγείμο Οηθμκμμηθχκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» 

16. Σεκ παν. 15 ημο ανζν. 6 ημο Κ. 4071/11-4-2012 ( ΦΓΗ 85Α) 

17. Σμ Κ. 4250/2014 «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ-Ηαηανγήζεηξ, ογπςκεφζεηξ Κμμηθχκ 

Πνμζχπςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα-Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο Π.Δ. 

318/1992 (Α'161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ.  
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18. Σεκ με ανηζμυ 42/2017 Απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο ΚΠΔΔ ΗΠΑ 

Δήμμο Υενζμκήζμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3μ 

  ομβαηηθά ηεύπε 

ομβαηηθά ηεφπε θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη: 

1. Ε δηαθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ 

2. Σμ ηημμιυγημ πνμζθμνά ημο ακαδυπμο 

3. Ο Πνμτπμιμγηζμυξ πνμζθμνάξ ημο ακαδυπμο 

4. Σα ηεπκηθά ζημηπεία (ηεπκηθή πενηγναθή) ηεξ πνμζθμνάξ ημο ακαδυπμο 

 

ΑΡΘΡΟ 4μ 

Σνόπμξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ 

Ε εθηέιεζε ηεξ πνμμήζεηαξ αοηήξ ζα πναγμαημπμηεζεί με ακμηθηυ δεμυζημ ειεθηνμκηθυ 

δηαγςκηζμυ με ημοξ υνμοξ πμο ζα θαζμνίζεη ε Οηθμκμμηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο 

Υενζμκήζμο θαη θαηά ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5μ 

Ακαθμίκςζε θαηαθύνςζεξ-ακάζεζεξ – ύμβαζε 

 

ημκ πνμμεζεοηή ζημκ μπμίμ ζα γίκεη ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ απμζηέιιεηαη ζπεηηθή 

ακαθμίκςζε υπςξ μνίδεηαη ζημκ Κ. 4412/2016. Ιε ηεκ απμζημιή ηεξ ακαθμίκςζεξ ε 

ζφμβαζε ζεςνείηαη υηη ζοκάθζεθε θαη μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα πνμζέιζεη μέζα ζε 

δεθαπέκηε (15) εμένεξ απυ ηεκ εμενμμεκία θμηκμπμίεζεξ ηεξ ακαθμίκςζεξ, γηα ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ θαηά ηα ιμηπά υπςξ ζημ ακςηένς άνζνμ μνίδμκηαη. 

Ιεηά ηεκ απμζημιή ηεξ ακαθμίκςζεξ θαηαθφνςζεξ ε ζφμβαζε θαηανηίδεηαη απυ ημ 

Κ.Π.Δ.Δ. Ημηκςκηθήξ Πνμζηαζίαξ θαη Αιιειεγγφεξ Δήμμο Υενζμκήζμο πμο οπμγνάθεηαη 

θαη απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε, υπςξ μνίδεηαη με ημ Κ. 4412/2016. 

ημ δηαγςκηζμυ μπμνμφκ κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνέξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ εηδχκ υιςκ ηςκ 

μμάδςκ ή πςνηζηά γηα ημ ζφκμιμ υιςκ ηςκ εηδχκ εκηυξ ηεξ θάζε μμάδαξ, ήημη : (Α’ Ομάδα: 

Σνμθίμςκ, Β’ Ομάδα: Θαπακηθχκ-Φνμφηςκ, Γ’ Ομάδα : Ηνεάηςκ, Δ’ Ομάδα :Άνημο). ε 

πενίπηςζε πμο οπάνπεη πνμμεζεοηήξ πμο ακηαπμθνίκεηαη μυκμ ζηεκ μηα μμάδα μπμνεί κα 

ζομμεηάζπεη γηα κα οπμβάιιεη πνμζθμνά μυκμ γηα ηεκ μμάδα πμο εκδηαθένεηαη. 
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ΑΡΘΡΟ 6μ 

Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ 

 

Βαζηθυξ γκχμμκαξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ Ιειέηε είκαη ε άνηζηε πμηυηεηά 

ημοξ. Σα οπυ πνμμήζεηα είδε πνέπεη κα είκαη Α’ πμηυηεηαξ, κυμημα θοθιμθμνμφκηαη ζηεκ 

αγμνά, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ημο θχδηθα ηνμθίμςκ θαη πμηχκ, ηηξ 

Αγμνακμμηθέξ θαη Τγεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαη ηηξ επί μένμοξ παναγγειίεξ ηεξ Τπενεζίαξ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7μ 

Γγγύεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ 

 

Ο πνμμεζεοηήξ ζημκ μπμίμ ζα γίκεη ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ οπμπνεμφηαη κα 

θαηαζέζεη με ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηςκ υνςκ ηεξ 

ζφμβαζεξ ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ είκαη 5% επί ημο ζομβαηηθμφ πμζμφ πςνίξ ημ ΦΠΑ θαη ζα 

έπεη θαηαιεθηηθή εμενμμεκία έκα μήκα μεηά ηε ιήλε ηεξ οπμγναθείζαξ ζφμβαζεξ. Ε 

εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ ηεξ πνμμήζεηαξ μεηά 

ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή (Κ. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 8μ 

Υνόκμξ εγγύεζεξ 

 

Ο πνυκμξ εγγφεζεξ μεηά ηεκ πάνμδμ ημο μπμίμο εκενγείηαη ε μνηζηηθή παναιαβή 

μεηνμφμεκμξ απυ ηεξ εμενμμεκίαξ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ ζα θαζμνηζζεί με ηεκ 

πνμζθμνά ηςκ δηαγςκηδμμέκςκ θαη μ πνυκμξ δεκ δφκαηαη κα είκαη μηθνυηενμξ ηςκ έλη 

μεκχκ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9μ 

Έθπηςζε ημο ακαδόπμο 

 

Γθυζμκ οπάνλεη αδηθαημιυγεημξ οπένβαζε ηεξ ζομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ εθηέιεζεξ ηεξ 

πνμμήζεηαξ ή ζηεκ ζογθεθνημέκε πενίπηςζε ηα είδε ακηηβαίκμοκ ζημοξ θακυκεξ ογηεηκήξ 

θαη δηαζθάιηζεξ ηεξ ανίζηεξ πμηυηεηαξ ημοξ θαηά ζοννμή θαζχξ πνυθεηηαη γηα ηνυθημα πμο 
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ζα θαηακαιςζμφκ απυ παηδηά ή μ ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθχκεηαη πνμξ ηηξ θάζε είδμοξ 

οπμπνεχζεηξ ημο, μπμνεί κα θενοπζεί έθπηςημξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ 

ημοΚ.4412/2016 ζε ηειηθυ ζηάδημ θαη ανπηθά κα ημο επηβιεζεί πμηκηθή νήηνα ζφμθςκα με 

ημκ Κ.4412/2016. Όια ηα οιηθά ζα πνέπεη κα είκαη ανίζηεξ πμηυηεημξ θαη ζοζθεοαζμέκα 

ακάιμγα πςνίξ θζμνέξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10μ 

Πιεμμειήξ θαηαζθεοή ή Γιαηηςμαηηθά πνμσόκηα 

 

Γάκ ηα είδε πμο ζα παναγγείιεη ημ Κμμηθυ πνυζςπμ  θνηζμφκ αθαηάιιεια ή ειαηηςμαηηθά 

απυ ηεκ μνηδυμεκε Γπηηνμπή Παναιαβήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

ακηηθαηαζηήζεη αοηά μεηά απυ οπυδεηλε ηςκ μειχκ ηεξ Γπηηνμπήξ θαη ζφμθςκα με ηηξ 

ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. Ακ ε πανάδμζε ηςκ ηνμθίμςκ ζηεκ Τπενεζία δεκ είκαη ηαθηή θαη 

ζφμθςκα με ηα ζομθςκεζέκηα ή ηα παναδμζέκηα ηνυθημα δεκ πιενμφκ ηηξ ηεπκηθέξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ πνμμήζεηαξ , μπμνεί με απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο, έπεηηα 

απυ γκςμμδυηεζε ηεξ επηηνμπήξ αλημιυγεζεξ, κα επηβιεζεί ζημκ πνμμεζεοηή πνυζηημμ ίζμ 

με ημ 2,5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ημο αθαηάιιειμο ηνμθίμμο, πςνίξ Φ.Π.Α. ή αοημφ πμο 

παναδυζεθε εθπνυζεζμα. Πένακ ημφημο, μπμνεί με απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο, 

έπεηηα απυ γκςμμδυηεζε ηεξ Γπηηνμπήξ αλημιυγεζεξ, κα θενοπζεί έθπηςημξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11μ 

Φόνμη, ηέιε, θναηήζεηξ 

 

Ο ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ημοξ βάζεη ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ θυνμοξ, ηέιε θαη 

θναηήζεηξ πμο ζα ηζπφμοκ θαηά ηεκ εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. Ο Φ.Π.Α. βανφκεη 

ημ Κ.Π.Δ.Δ. 

Γπίζεξ ημκ ακάδμπμ βανφκμοκ θαη ηα έλμδα δεμμζίεοζεξ πμο ζα ηζπφμοκ θαηά ηεκ εμένα 

ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

ΑΡΘΡΟ 12μ 

Παναιαβή Τιηθώκ 

 

Ε Παναιαβή ηςκ οπυ πνμμήζεηα εηδχκ ζα γίκεηαη απυ επηηνμπή παναιαβήξ ζφμθςκα με 

ημκ ηνυπμ θαη θαηά ημ πνυκμ πμο μνίδεηαη απυ ηεκ ζφμβαζε. Ε ζοπκυηεηα ηςκ παναιαβχκ 
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ζα είκαη μηα θμνά ηεκ εβδμμάδα γηα ηα κςπά θνμφηα θαη ιαπακηθά θαη μηα θμνά ημ μήκα γηα 

ηα οπυιμηπα ηνυθημα, εθηυξ ημ θνέαξ θαη ημκ άνημ. 

Ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ θαη ε έθδμζε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ παναιαβήξ 

πναγμαημπμηείηαη μέζα απυ ημκ μνηδυμεκμ απυ ηεκ ζφμβαζε πνυκμ. Ωξ πνυκμξ πανάδμζεξ 

ηςκ πμζμηήηςκ μνίδεηαη ημ δηάζηεμα απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ έςξ θαη  έκα έημξ 

δοκάμεκε κα παναηαζεί μέπνη ακαδείλεςξ κέμο πνμμεζεοηή, μεηά απυ απυθαζε ημο 

Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο οπυ ημοξ ίδημοξ υνμοξ θαη ζομθςκίεξ. Ε οπενεζία δεκ 

οπμπνεμφηαη κα απμννμθήζεη ημ ζφκμιμ ηςκ πμζμηήηςκ πμο ακαγνάθμκηαη ζημκ εκδεηθηηθυ 

πνμτπμιμγηζμυ . Γθυζμκ υμςξ θνηζεί ζθυπημε ε πνμμήζεηα ημο ζοκυιμο ηςκ πμζμηήηςκ, μ 

μεημδυηεξ οπμπνεμφηαη κα ακηαπμθνηζεί. Γπίζεξ πνηκ ηεκ ελάκηιεζε ηςκ πμζμηήηςκ ηεξ 

μειέηεξ, ε οπενεζία μπμνεί κα δεηήζεη αφλεζε ηςκ πμζμηήηςκ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ 

μειέηεξ θαη μέπνη 30% θαη ηεξ πνμτπμιμγηζζείζαξ αλίαξ μέπνη θαη 20% , υπςξ επίζεξ θαη 

ηεκ πνμμήζεηα θάπμημο πνμσυκημξ πμο δεκ ακαγνάθεηαη ζηεκ μειέηε εθυζμκ θνίκεη ημφημ 

ζθυπημμ θαη επςθειέξ απυ ηεκ Τπενεζία. Ο πνμακαθενυμεκμξ υνμξ δεκ είκαη δεζμεοηηθυξ 

γηα ηεκ οπενεζία θαη ζε θαμία πενίπηςζε δεκ οπμπνεμφηαη κα πνάλεη ημφημ, πανά μυκμ 

εθυζμκ εθηημήζεη ηηξ ακάγθεξ ηεξ θαη ηεκ πνμζθμνά ημο ακαδυπμο γηα κα πνμβεί ζε ηέημηα 

απαίηεζε. 

Ε μεηαθμνά ηςκ εηδχκ ζα γίκεηαη με θαζανά μεηαθμνηθά μέζα ημο πνμμεζεοηή μέπνη ηεκ 

απμζήθε ηεξ Τπενεζίαξ. Γηδηθά γηα ηα θαηερογμέκα πνμσυκηα θαη γηα ηα είδε πμο πνήδμοκ 

ζοκηήνεζε ζε ζογθεθνημέκμοξ βαζμμφξ Ηειζίμο ε μεηαθμνά ημοξ ζα πνέπεη κα γίκμκηαη 

ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ Τγεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ. Σα πνμξ πνμμήζεηα ηνυθημα ζα πνέπεη 

κα μεκ έπμοκ λέκεξ φιεξ θαη πνμζμίλεηξ θαη ειαηηχμαηα, κα είκαη εονέςξ θοθιμθμνμφκηα 

ζηεκ αγμνά επχκομα θαη υπη άγκςζηεξ πνμέιεοζεξ με ηοπςμέκε ηεκ εμενμμεκία ιήλεςξ. 

Σα μπςνμιαπακηθά θαη ηα θεπεοηηθά πνέπεη κα είκαη θνεζθμθμμμέκα θαη δηαηενεμέκα 

πςνίξ ηεκ πνμζζήθε επηθίκδοκςκ ζοκηενεηηθχκ μοζηχκ. Ε μπμηαδήπμηε ζοζθεοαζία 

πνέπεη απαναίηεηα κα πιενεί ηηξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ηζπφμοζαξ κμμμζεζίαξ πενί 

ζοζθεοαζίαξ ηςκ ηνμθίμςκ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13μ 

Σημή θαη οπμιμγηζμόξ έθπηςζεξ Ηνηηήνημ Ακάζεζεξ 
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Ηνηηήνημ ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε 

πνμζθμνά απμθιεηζηηθά βάζεη ηημήξ (παμειυηενε ηημή), ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Κ.4412/2016, υπςξ εθθνάδεηαη με ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ έθπηςζεξ επί ημηξ εθαηυ (%) 

ακά είδμξ ζηε κυμημα δηαμμνθμφμεκε θάζε θμνά μέζε ηημή ιηακηθήξ πχιεζεξ ημο είδμοξ ηεκ 

εμένα πανάδμζεξ, υπςξ αοηή πνμθφπηεη απυ ημ εθάζημηε εθδηδυμεκμ δειηίμ πηζημπμίεζεξ 

ηημχκ Σμήμαημξ Γμπμνίμο ηεξ Πενηθένεηαξ Ηνήηεξ (ΠΓ Εναθιείμο), ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 13 ημο Κ. 3438/2006, εθυζμκ θνηζεί υηη ε πνμζθμνά ημο πιενεί ηηξ 

ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ απυ ηεκ επηηνμπή αλημιυγεζεξ .Σα δειηία απμζημιήξ ζα πνέπεη κα 

απμζηέιιμκηαη  ηεκ εμένα πανάδμζεξ ηςκ πνμσυκηςκ, απυ ημκ ακάδμπμ πνμμεζεοηή με 

ηειεμμμημηοπία (θαλ) ζηεκ Δηεφζοκζε Γμπμνίμο ηεξ Πενηθένεηαξ  Εναθιείμο πνμθεημέκμο 

κα ημο γκςνίζεη ηηξ μέζεξ ιηακηθέξ ηημέξ ηςκ ακηηζημίπςκ πνμσυκηςκ ζφμθςκα με ηηξ 

μπμίεξ ζα εθδίδμκηαη  ηα ηημμιυγηα θάζε μήκα ηα μπμία ζα πνμζθμμίδμκηαη ζηεκ Δηεφζοκζε 

Γμπμνίμο μαδί με ηα δειηία απμζημιήξ γηα ηεκ ζεχνεζε ημοξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14μ 

Πιενςμή Ακαδόπμο 

 

Ε πιενςμή ημο πνμμεζεοηή ζα γίκεηαη ημεμαηηθά ακάιμγα με ηεκ πανάδμζε ηςκ εηδχκ θαη 

με ηεκ έθδμζε ακηηζημίπςκ ελμθιεηηθχκ ηημμιμγίςκ. 

Άνζνμ 15μ  

 ομθςκία με ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ-Σεπκηθά ζημηπεία πνμζθμνάξ. 

 

Ε θάζε πνμζθμνά ζα ζοκμδεφεηαη απυ ηεπκηθή πενηγναθή, πνμζπέθημοξ θαη υηη είκαη 

απαναίηεημ γηα ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ. Πνμηεηκυμεκεξ ιφζεηξ  πμο πανμοζηάδμοκ 

απμθιίζεηξ ή οζηένεζε ή είκαη δοζκυεηεξ, ζε ζπέζε με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ζε 

ιεηημονγηθά παναθηενηζηηθά, απμννίπημκηαη. Γπίζεξ, απμννίπημκηαη πνμζθμνέξ με αζαθή ή 

ειιηπή ηεπκηθή πνμζθμνά. 

 

 

 

Ο  οκηάλαξ 

ΓΘΓΓΥΘΕΗΓ 

Ο Ακαπιενςηήξ  Πνμσζηάμεκμξ 

Σμήμαημξ  Πνμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΡΕΘΕΗΓ 

Ο ΔΖΓΤΘΤΚΣΕ 

ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΩΚ ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

 

 

 

 

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ Υανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ  

ΚΟΙΟ ΕΡΑΗΘΓΖΟΤ 

ΔΕΙΟ ΥΓΡΟΚΕΟΤ   

Δ/ΚΕ ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΩΚ 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΟ ΥΓΡΟΚΕΟΤ 

ΣΖΣΘΟ : Πνμμήζεηα ηνμθίμςκ, 

θνμφηςκ, ιαπακηθχκ, θνεάηςκ, 

άνημο γηα ηα έηε 2017-2019  

Αν. Ιειέηεξ : 3 /2017 

 

 

 

ΣΓΥΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ 

Α. ΣΡΟΦΖΙΑ  

1. Γιαηόιαδμ 

 Θα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη ζηε ζοζθεοαζία «έληνα πανζέκμ ειαηυιαδμ». 

 Κα πανάγεηαη θαη κα ζοζθεοάδεηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε   

 Κα είκαη μλφηεηαξ μηθνυηενεξ ή ίζεξ με 0.1 

 Κα πνμένπεηαη απυ ηοπμπμηεηήνηα θαη παναζθεοαζηήνηα εγθαηεζηεμέκα ζηεκ 

Γονςπασθή Έκςζε, πμο κα πανέπμοκ βεβαίςζε υηη εθανμυδεηαη ημ ζφζηεμα 

HACCP. 

 Κα είκαη ζοζθεοαζμέκμ ζε ακμλείδςηα δμπεία ή γοάιηκα ζθμφνμο πνχμαημξ ή 

πιαζηηθυ δμπείμ ημο εκυξ ιίηνμο. 

2. Γάια αγειάδαξ πιήνεξ ζομποθκςμέκμ 

 Κα πανάγεηαη θαη κα ζοζθεοάδεηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε  

 Κα ακαγνάθμκηαη ζηε ζοζθεοαζία μδεγίεξ γηα ημκ ηνυπμ ακαζφζηαζεξ ή αναίςζεξ. 

 Κα ακαγνάθεηαη ζηε ζοζθεοαζία ε εμενμμεκία ιήλεξ ημο πνμσυκημξ θαη μη 

εθαημζηηαίεξ πενηεθηηθυηεηεξ ζνεπηηθχκ ζοζηαηηθχκ ημο πνμσυκημξ. 

 Ε ζοζθεοαζία πνέπεη κα πιενμί ημοξ υνμοξ ογηεηκήξ, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ημκ 

θχδηθα ηνμθίμςκ θαη πμηχκ, ηηξ ζπεηηθέξ μδεγίεξ ημο ΓΦΓΣ θαη ηεξ ΓΓ. 

 Κα δηαζθαιίδεηαη υηη ε παναγςγή ημο γάιαθημξ δεκ έπεη πνμέιζεη απυ δχα ή 

δςμηνμθέξ πμο πνεζημμπμημφκ γεκεηηθχξ μεηαιιαγμέκα πνμσυκηα. 
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 Όιεξ μη δηενγαζίεξ ζπεηηθά με ηεκ παναγςγή θαη ζοζθεοαζία ημο κα έπμοκ γίκεη 

ζφμθςκα με ηεκ μδεγία 02/46 ΓΓ. 

 

3. Σονηά θαη θέηα 

 Κα είκαη θέηα Α πμηυηεηαξ θαη κα ακαγνάθεηαη νεηά ζηε ζοζθεοαζία ημ υκμμα 

«θέηα». ηε ζοζθεοαζία κα ακαθένμκηαη οπμπνεςηηθά μη αθυιμοζεξ εκδείλεηξ: α) 

«ΦΓΣΑ» (FETA), β) Πνμζηαηεομέκε μκμμαζία πνμέιεοζεξ (ΠΟΠ), γ) Σονί, δ) Ε 

επςκομία θαη ε έδνα ημο παναγςγμφ-ζοζθεοαζηή, ε) Σμ βάνμξ ημο πενηεπμμέκμο, 

ζη) Ε εμενμμεκία παναγςγήξ, δ) ημηπεία ειέγπμο πμο ακαιφμκηαη ςξ ελήξ: 1)Σα 

δομ πνχηα γνάμμαηα ηεξ μκμμαζίαξ πνμέιεοζεξ: ΦΓ 2) Ο αφλςκ ανηζμυξ ημο 

ηφπμο ζοζθεοαζίαξ  3) Εμενμμεκία παναγςγήξ. Πανάδεηγμα: (ΦΓ-1650-20.12.94).  

 Σμ ηονί κα πνμένπεηαη απυ εγθαηάζηαζε πμο ζα έπεη ανηζμυ ή θςδηθυ έγθνηζεξ 

Ηηεκηαηνηθήξ Τπενεζίαξ. 

 Κα δηαηίζεηαη ζε μεγάια θμμμάηηα θαη κα μεκ έπεη ηνίμμαηα. 

 Κα πανάγεηαη θαη κα ζοζθεοάδεηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε.  

 Κα είκαη ζθιενή, υπη πμιφ αιμονή, πςνίξ μπμηαδήπμηε λέκε μζμή ή γεφζε. 

 Ε ζοζθεοαζία κα είκαη ζε δμπεία γοάιηκα ή ακμλείδςηα, θαηάιιειε γηα ηνυθημα, 

ζφμθςκα με ημκ θχδηθα ηνμθίμςκ, κα πενηέπεη άιμε, χζηε ηα θμμμάηηα κα 

δηαηενμφκηαη μέζα ζε αοηή. 

 Κα πνμένπεηαη απυ ηονμθμμεία με ανηζμυ έγθνηζεξ απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία θαη ε 

παναζθεοή, ζοκηήνεζε θαη δηαθίκεζε κα ηενεί ημκ θχδηθα HACCP. 

 Εμίζθιενμ ηονί Α΄ πμηυηεηαξ, παναζθεοαζμέκμ απυ αγειαδηκυ γάια. ηε 

ζοζθεοαζία ημο, ηεξ μπμίαξ ημ μέγηζημ βάνμξ κα είκαη 3 θηιά, κα ακαθένμκηαη 

οπμπνεςηηθά μη αθυιμοζεξ εκδείλεηξ: 

Α. «ΕΙΖΗΘΕΡΟ»  

Β. Σονί  

Γ. Ε επςκομία θαη ε έδνα ημο παναγςγμφ – ζοζθεοαζηή. 

Δ. Σμ βάνμξ ημο πενηεπμμέκμο. 

Γ. Ε εμενμμεκία παναγςγήξ. 
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To ηονί ΕΙΖΗΘΕΡΟ κα πνμένπεηαη απυ εγθαηάζηαζε πμο ζα έπεη ανηζμυ ή 

θςδηθυ έγθνηζεξ Ηηεκηαηνηθήξ Τπενεζίαξ.  

 Σα είδε γαιαθημθμμίαξ κα έπμοκ οπμζηεί πιήνε θαη επηηοπή ςνίμακζε, κα είκαη 

απαιιαγμέκα απυ ακεπηζφμεηεξ μζμέξ θαη κα μεκ πανμοζηάδμοκ αιιμηχζεηξ οθήξ 

θαη πνχμαημξ.  

 

4. Ιέιη  

 Ε ζογθμμηδή θαη ε παναγςγή κα γίκεηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε θαη αοηυ κα 

ακαθένεηαη νεηχξ ζηε ζοζθεοαζία. 

 Κα μεκ έπεη αθαηνεζεί ε γφνε ή άιιμ εηδηθυ ζοζηαηηθυ. 

 Κα πνμένπεηαη απυ άκζε, θςκμθυνα ή ζομάνη θαη ημφημ κα ακαθένεηαη ζηεκ 

εηηθέηα ζοζθεοαζίαξ. 

 Ε ζοζθεοαζία κα είκαη ζε γοάιηκα βάδα. 

5. Αογά  

 Σα αογά κα είκαη θμηκά, πηεκμηνμθείμο, θαηεγμνίαξ ΑΙ (Medium) μεζαίμο βάνμοξ 

απυ 53-63 γν. Κα είκαη ςμζθμπεμέκα θαη πμημηηθά θαηαηαγμέκα απυ κυμημα 

ιεηημονγμφκηα ςμζθμπηθά θέκηνα ηα μπμία δηαζέημοκ θςδηθυ ανηζμυ έγθνηζεξ 

Ηηεκηαηνηθήξ Τπενεζίαξ. Κα είκαη ζοζθεοαζμέκα ζε ελάδεξ. ηε ζοζθεοαζία ημοξ 

κα οπάνπμοκ εκδείλεηξ θαηεγμνίαξ, πμηυηεηαξ θαη βάνμοξ. Κα οπάνπεη εμενμμεκία 

ζοζθεοαζίαξ ή ςμζθυπεζεξ, μ θςδηθυξ ανηζμυξ ημο ςμζθμπηθμφ θέκηνμο θαη ε 

εμενμμεκία ιήλεξ. Ε πανάδμζε ημοξ κα γίκεηαη ηνεηξ (3) εμένεξ απυ ηεκ 

εμενμμεκία ςμζθυπεζεξ. 

6. Αιεύνη 

 Κα πανάγεηαη θαη κα ζοζθεοάδεηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε.  

 Κα παναδίδεηαη απυ ημκ πνμμεζεοηή ζε ζοζθεοαζίεξ 500-1000 γναμμανίςκ. 

7. Δομανηθά 

 Κα είκαη παναζθεοαζμέκα απυ 100% ζθιενυ ζηηανέκημ ζημηγδάιη. 

 Υχνμξ παναζθεοήξ ημοξ κα είκαη ε Γονςπασθή Έκςζε.  
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 Ε ζοζθεοαζία κα είκαη αενμζηεγήξ θαη κα ακαγνάθεηαη ζε αοηήκ ε εμενμμεκία 

ιήλεξ ημο πνμσυκημξ θαη μ ηυπμξ παναζθεοήξ. 

8. Θμηπά είδε 

 Κα πανάγμκηαη ή κα ζοζθεοάδμκηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε.  

9. Όζπνηα θαη νύδη 

 Κα πανάγμκηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε θαη κα είκαη Α’ πμηυηεηαξ.  

 Κα είκαη ζοζθεοαζμέκα ζε ζοζθεοαζίεξ 500-1000 γναμμανίςκ. 

 Θα πνμηημεζμφκ ηα υζπνηα-νφδη βημιμγηθήξ πνμέιεοζεξ πμο πανάγμκηαη απυ 

παναγςγμφξ πμο θένμοκ βεβαίςζε παναγςγήξ βημιμγηθχκ πνμσυκηςκ. 

10. Φάνηα  

Κα είκαη θαηερογμέκα, α’ πμηυηεηαξ, θαηερογμέκα θαηά μμκάδα ( ΖQF) θαιά 

δηαηενεμέκα θαηεοζείακ βγαιμέκα απυ ηα ρογεία, χζηε κα μεκ έπμοκ λεπαγχζεη 

αθυμε. 

 Κα μεκ έπμοκ αιιμηχζεηξ ζηεκ υρε, μζμή θαη ημ πνχμα. 

 Ηαηά ηεκ απυρολε κα δηαηενμφκ ημοιάπηζημκ ημ 70% ημο ανπηθμφ ημοξ βάνμοξ. 

 Ο ηεμαπηζμυξ θαη ε ζοζθεοαζία κα έπεη γίκεη ζε εγθαηαζηάζεηξ πμο δηαζέημοκ 

εγθεθνημέκμ ανηζμυ ιεηημονγίαξ. Σα παναπάκς πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη ζηε 

ζοζθεοαζία ημο πνμσυκημξ. Γπίζεξ, πάκς ζηα παθέηα πνέπεη κα ακαγνάθεηαη ε 

εμενμμεκία θαη μ ηυπμξ αιίεοζεξ, θαζχξ θαη ε εμενμμεκία ιήλεξ ημο πνμσυκημξ. 

 Ε πνμέιεοζε ηςκ ρανηχκ κα είκαη Γονςπασθήξ Γκχζεςξ.  

 Κα είκαη υζμ ημ δοκαηυκ ηζμμεγέζε θμμμάηηα, απαιιαγμέκα απυ θεθάιηα, μεγάια 

ιέπηα θαη πηενφγηα. 

Β. ΦΡΟΤΣΑ ΗΑΖ ΘΑΥΑΚΖΗΑ 

1. Οπςνμιαπακηθά 

 Κα πανάγμκηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, κα είκαη α’ πμηυηεηαξ θαη κα 

ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ πμημηηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ θαηεγμνίαξ. 

 Κα μεκ είκαη πηοπεμέκα, κα μεκ εμθακίδμοκ αιιμίςζε ζφζηαζεξ θαη 

μνγακμιεπηηθχκ παναθηήνςκ, ζφμθςκα με ηηξ πνμδηαγναθέξ ημο θχδηθα 

ηνμθίμςκ θαη πμηχκ. 
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 Κα είκαη ζημ θαηάιιειμ ζηάδημ ςνίμακζεξ θαη ακάπηολεξ γηα κα θαηακαιςζμφκ. 

 Κα είκαη υζμ ημ δοκαηυκ ηζμμεγέζε, θνέζθα, απαιιαγμέκα απυ δηδάκηα θαη ηα 

ιαπακηθά πςνίξ μαναμέκα θφιια. 

 ηα δειηία παναιαβήξ ημοξ κα ακαγνάθεηαη υηη είκαη α’ πμηυηεηαξ θαζχξ θαη μ 

ηυπμξ παναγςγήξ ημοξ. 

 

Γ’. ΓΖΔΕ ΗΡΓΟΠΩΘΓΖΟΤ 

1. Ηνέαξ μμζπανίζημ ή πμηνηκό 

 Κα πνμένπεηαη απυ δχμ πμο απμδεδεηγμέκα έπεη εθηναθεί θαη ζθαγηαζηεί ζηεκ 

Γονςπασθή Έκςζε με ηεκ πανμπή απυ ημκ πνμμεζεοηή ηςκ θαηάιιειςκ 

πηζημπμηεηηθχκ πμο κα επηβεβαηχκμοκ ηεκ πνμέιεοζε. 

 Κα είκαη θνέαξ κςπυ, άπαπμ, θαηάιιειμ κα ηεμαπηζηεί γηα θημά. 

 Ε ζοκηήνεζε θαη ε δηαθίκεζε κα ηενεί ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΠΔ 203/98, ημο HACCP 

θαη ηηξ μδεγίεξ ημο ΓΦΓΣ πενί μεηαθμνάξ ηνμθίμςκ. 

     2. Ημηόπμοια κςπά 

 Κα είκαη κςπά, Α’ πμηυηεηαξ, ηνοθενά, εφζανθα, με δένμα μαιαθυ-ιείμ θαη κα 

πανάγμκηαη ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε. 

 Κα έπμοκ οπμζηεί αθαίμαλε, κα είκαη πιήνςξ απμπηενςμέκα πςνίξ θεθάιη θαη 

πυδηα. 

 Σμ βάνμξ κα θομαίκεηαη απυ 1,5-2 θηιά  θαη κα είκαη υζμ ημ δοκαηυκ ηζμμεγέζε. 

 Κα είκαη απαιιαγμέκα απυ υνγακα ημο πεπηηθμφ ζοζηήμαημξ, θαζανά πςνίξ μναηυ 

λέκμ ζχμα ή αθαζανζία. 

 ε πενίπηςζε μπμηαζδήπμηε έκδεηλεξ ζαιμμκέιαξ έζης θαη ζε έκα θμηυπμοιμ, μ 

πνμμεζεοηήξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ακηηθαηαζηήζεη υια ηα θμηυπμοια. 

 Κα οπάνπεη έκα ιεπηυ ζηνχμα ιίπμοξ ζημ ζηήζμξ θαη ζηεκ πιάηε (ΓΟΗ 1538/91 

άνζνμ 6). 

 Κα πνμένπμκηαη απυ πηεκμηνμθεία θαη πηεκμζθαγεία με ανηζμυ έγθνηζεξ απυ ηεκ 

ανμυδηα Ηηεκηαηνηθή Τπενεζία θαη κα θένμοκ ζθναγίδα θηεκηαηνηθμφ ειέγπμο. 

 Ε ζοκηήνεζε θαη ε δηαθίκεζε κα ηενεί ηηξ δηαηάλεηξ ημο ΠΔ 203/98 θαη ημο HACCP. 
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Δ. ΓΖΔΕ ΑΡΣΟΠΩΘΓΖΟΤ 

1. Φςμί 

 Κα είκαη ηζμβανείξ θναηδυιεξ παναζθεοαζμέκεξ απυ ζηηάνη θαη κα έπμοκ ρεζεί ηεκ 

ίδηα μένα ηεξ δηάζεζεξ. 

 Ε πανάδμζε απυ ημκ πνμμεζεοηή κα γίκεηαη με ημ πνμσυκ μέζα ζε πάνηηκεξ 

ζαθμφιεξ. 

2. Γηα υια ηα οπυιμηπα ανημζθεοάζμαηα  

 Κα είκαη άνηζηεξ πμηυηεηαξ θαη παναγςγήξ ηεξ ίδηαξ εμέναξ. 

 Κα είκαη ζφμθςκα με ημκ Ηχδηθα Σνμθίμςκ θαη Πμηχκ , ηηξ αγμνακμμηθέξ 

δηαηάλεηξ θαη ηεκ Κμμμζεζία ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. 

 Ε πανάδμζε απυ ημκ πνμμεζεοηή κα γίκεηαη με ημ πνμσυκ μέζα ζε πάνηηκεξ 

ζαθμφιεξ ή ζε θμοηηά . 

 Οη ζοκζήθεξ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ζηηξ μπμίεξ παναζθεοάδμκηαη ηα ακςηένς είδε 

θαζχξ θαη ζηα μέζα πμο μεηαθένμκηαη κα είκαη ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα 

κμμμζεζία ηεξ Γ.Γ. 

Όια ηα οπυ πνμμήζεηα είδε πνέπεη κα είκαη α’ πμηυηεηαξ, ζφμθςκα με υζα ηζπφμοκ ζηεκ 

αγμνά, ηεξ απυιοηεξ ανεζθείαξ ημο θμνέα, πςνίξ μ πνμμεζεοηήξ κα μπμνεί κα επηθαιεζζεί 

γηα υθειυξ ημο μπμηαδήπμηε αζάθεηα ςξ πνμξ ηεκ πμηυηεηα θαη κα εθανμυδμκηαη μη 

δηαηάλεηξ ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ υπςξ αοηέξ ηζπφμοκ. 

 

Ο  οκηάλαξ ΓΘΓΓΥΘΕΗΓ 

Ο Ακαπιενςηήξ  Πνμσζηάμεκμξ  

Σμήμαημξ Πνμμεζεηχκ 

ΘΓΩΡΕΘΕΗΓ 

Ο ΔΖΓΤΘΤΚΣΕ 

ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΩΚ 

ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

   

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ Υανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΓΚΔΓΖΗΣΖΗΟ ΠΡΟΤΠΟΘΟΓΖΙΟ 

 
Α/Α ΖΤΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 1320 1,75 2.310,00 

2 Κριθαράκι Κιλά 1000 1,6 1.600,00 

3 Ρφζι τφπου Κίτρινο Κιλά 2000 1,3 2.600,00 

    ΤΝΟΛΟ 6.510,00 

Α/Α ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

4 Γάλα Φρέςκο Τεμάχιο 1,5 
λίτρου 

1060 1,6 1.696,00 

5 Γάλα πλήρεσ 
ςυμπυκνωμένο 

Τεμάχια/ 388 
ΓΡ 

3000 0,9 2.700,00 

6 Κρέμα Γάλακτοσ Τεμάχια/ 1 ΛΤ 40 6,1 244,00 

7 Τυρί Φέτα ΚΙΛΑ 
(Δοχεία των 
15ΚΛ) 

1644 8 13.152,00 

8 Γιαοφρτι 2% λιπαρά Τεμ/5 ΚΛ 100 15 1.500,00 

9 Τυρί τφπου Ενταμ κιλά 60 7,8 468,00 

10 Συρί τφπου Ρεγκάτο κιλά 500 9 4.500,00 

    ΤΝΟΛΟ 24.260,00 

Α/Α ΛΑΔΙΑ –ΠΟΣΑ-ΝΕΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 

11 Βοφτυρο Σεμάχιο 2 
κιλϊν 

160 8 1.280,00 

12 Ελαιόλαδο Σεμάχιο των 5 
λίτρων 

330 18 5.940,00 

13 Χυμό Λεμόνι Κιβϊτια των 
24 Σεμαχίων 

40 12 480,00 

14 Κραςί Λευκό Σεμάχια των 5 
λίτρων 

80 8 640,00 

15 Νερό Εξάδεσ του 1,5 
λίτρου 

1000 1,6 1.600,00 

16 Νερό Φιάλεσ Σεμάχιο των 
18,9 λίτρων 

800 4 3.200,00 

17 Νερό 12αδεσ του 
0,75 λίτρου 

180 2,5 450,00 

18 Φυςικόσ Χυμόσ Σεμάχιο των 1 
λίτρου 

100 1,5 150,00 

19 Πορτοκαλάδεσ χωρίσ 
ανκρακικό 330 ml 

Κιβϊτια των 
24 τεμαχίων 

280 14,4 4.032,00 

20 Λεμόνι 330 ml Κιβϊτια των 
24 τεμαχίων 

140 14,4 2.016,00 

21 Κόκα – κόλα 330 ml Κιβϊτια των 
24 τεμαχίων 

140 14,4 2.016,00 

22 πράιτ 330 ml Κιβϊτια των 
24 τεμαχίων 

140 14.4 2.016,00 
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23 Πορτοκαλάδα 1,5l 6άδεσ του 1,5 
λίτρου 

20 9,6 192,00 

24 Κόκα-κόλα 1,5l 6άδεσ του 1,5 
λίτρου 

20 9,6 192,00 

25 πράιτ 1,5 l 6άδεσ του 1,5 
λίτρου 

20 9,6 192,00 

26 οκολάτα ρόφθμα Σεμάχιο /  500 
ΓΡ. 

160 4,6 736,00 

27 Ελλθνικόσ καφζσ Σεμάχιο των 
500 γρ. 

240 3,9 936,00 

28 τιγμιαίοσ καφζσ Σεμάχιο των 
200 γρ. 

74 6,5 481,00 

29 Σςάι ρόφθμα 
(φακελάκι) 

Πακζτο/100 80 2 160,00 

30 Χαμομιλι ρόφθμα 
(φακελάκι) 

Πακζτο/20 
TEM 

60 1,6 96,00 

31 Ξφδι Κιβϊτια των 
24 
τεμαχίων/400 
ml το TEM 

40 17 680,00 

32 Κανελάδα ΣΕΜ/ 750 ΜL 80 2,5 200,00 

    φνολο 27.685,00 

Α/Α ΠΡΩΙΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 

33 Δθμθτριακά Σεμάχια των 
375 ΓΡ 

1400 4 5.600,00 

34 Μπιςκότα τφπου 
ΠτιΜπερ& Μιράντα 

Σεμάχια των 
225 & 250 ΓΡ 

2400 1,5 3.600,00 

35 Συροπιτάκια υςκευαςίεσ 
του ενόσ κιλοφ 

800 4 3.200,00 

36 Βουτιματα κανζλλασ υςκευαςίεσ 
των 400 γρ. 

1200 3 3.600,00 

37 κεφαςμα προσ 
επάλειψθ τφπου 
μερζντα 

Σεμάχια των 
1000 γρ 

200 4 800 

38 Μζλι υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

140 10 1.400,00 

39 Μαρμελάδα- 
Διάφορεσ γεφςεισ 

υςκευαςία 
των 500 γρ. 

400 2 800,00 

    φνολο 19.000,00 

Α/Α ΟΠΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 

40 Φακζσ υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

400 1,8 720,00 

41 Φαςόλια υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

400 3 1200,00 

42 Ρεβίκια υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

500 3 1.500,00 

    φνολο 3.420,00 

Α/Α ΨΑΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 
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43 Ψάρι  Πανκάςιουσ 
(κατεψυγμζνο) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

400 5 2.000,00 

    φνολο 2.000,00 

Α/Α ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

44 Μπζικον υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

20 9 180,00 

45 Ζαμπόν ςε φζτεσ υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

60 7,5 450,00 

    ΤΝΟΛΟ 630,00 

Α/Α ΚΑΡΤΚΕΤΜΑΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

46 Αλάτι 5κιλο 80 2,6 208,00 

47 Πιπζρι Κιλά 8 15 120,00 

48 Ρίγανθ Κιλά 8 10 80,00 

49 Θυμάρι Κιλά 4 20 80,00 

50 όδα Κιλά 40 10 400,00 

51 Δάφνθ ςε φφλλα Κιλά 6 15 90,00 

52 Κανζλα τρίμμα 
τεμάχιο των 500 γρ. 

τεμάχιο 12 3 36,00 

53 Ζωμόσ κότασ 30χ4κιλά 48 40 1920,00 

54 Κάρυ, τεμάχιο των 
500 γρ. 

τεμάχιο 16 3 48,00 

55 Κφμινο  τεμάχιο των 
500 γρ 

τεμάχιο 8 4,5 36,00 

    ΤΝΟΛΟ 3.018,00 

Α/Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

56 Αλεφρι για όλεσ τισ 
χριςεισ 

Σεμάχια 2/ΚΛ 120 2 240,00 

57 ΚορνΦλαουρ Σεμάχια/2,5 
ΚΛ 

100 7 700,00 

58 Ζάχαρθ Κιλό 300 1 300,00 

59 Σομάτα Ποφλπα Σεμάχια των 5 
κιλϊν 

480 7 3360,00 

60 Ξυνό Κιλά 120 4 480,00 

61 Ντεμιγκλασ τεμάχιο 
των 900 γρ. 

τεμάχιο 80 8,5 680,00 

62 Αυγά ωοςκοπθμζνα 
53-63 gr 

Σεμάχια των 
10 αυγϊν 

120 2 240,00 

63 Σοματοπολτόσ Σεμάχια των 5 
κιλϊν 

80 7 560,00 

64 οκολατάκια Κιλά 60 8 480,00 

65 Ζελεδάκια Κιλά 60 7 420,00 

66 Φρυγανιά Σριμμζνθ υςκευαςία 
του ενόσ  
κιλοφ 

40 3,2 128,00 

67 Μανιτάρια 
Σεμαχιςμζνα 

υςκευαςία 
των 3 κιλϊν 

140 5 700,00 

68 Μουςτάρδα υςκευαςία 
των 4 κιλϊν 

40 5,5 220,00 
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    ΤΝΟΛΟ 8.508,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Αϋ 
CPV : 15000000-8 

 

95.031,00 

ΟΜΑΔΑ Βϋ    
ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΤΣΑ 

Α/Α ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

69 Πατάτεσ Κιλά 6.000 0,9 5.400,00 

70 Κρεμμφδια Ξερά Κιλά 500 0,6 300 

71 κόρδα Κιλά 8 4 32 

72 Μαιντανό Μάτςα 300 0,5 150 

73 Άνικο Μάτςα 160 0,5 80 

74 ζλινο Μάτςα 300 0,5 150 

75 Καρότα Κιλά 2.000 1 2.000,00 

76 Κολοκυκάκια Κιλά 800 1 800 

77 Ντομάτεσ Κιλά 1.200 1 1.200,00 

78 Αγγοφρια Κιλά 600 1 600 

79 Λάχανα Κιλά 800 0,5 400 

80 Λεμόνια Κιλά 60 1 60 

81 Πιπεριζσ  κζρατο : 
πράςινεσ /κόκκινεσ 

Κιλά 100 3 300 

    ΤΝΟΛΟ 11.472,00 

      

Α/Α ΦΡΟΤΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ: 

82 Καρποφηια Κιλά 1200 0,6 720,00 

83 Πεπόνια Κιλά 1200 0,6 720,00 

84 Μιλα Κιλά 1000 2 2.000,00 

85 Αχλάδια Κιλά 1000 2 2.000,00 

86 Μπανάνεσ Κιλά 1000 2 2.000,00 

87 Πορτοκάλια Κιλά 400 0,8 320,00 

88 Μανταρίνια τφπου 
ΝΟΒΑ 

Κιλά 600 0,8 480,00 

89 Νεκταρίνια Κιλά 600 2 1.200,00 

90 Φαςόλια ςτρογγυλά 
(κατεψυγμζνα) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

60 2,3 138,00 

91 Μπάμιεσ 
(κατεψυγμζνεσ) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

400 3,5 1.400,00 

92 Αρακά 
(κατεψυγμζνοσ) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

400 2,5 1.000,00 

93 πανάκι 
(κατεψυγμζνο) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

400 2,8 1.120,00 

94 Αγκινάρεσ  
(κατεψυγμζνεσ) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

60 4 240,00 

95 Ανάμεικτα Λαχανικά  
(κατεψυγμζνα) 

υςκευαςία 
του 1 κιλοφ 

120 2 240,00 

    ΤΝΟΛΟ 13.578,00 

υνολικι Αξία Ομάδασ Β’ CPV: 15300000-1 25.050,00 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΤΝΟΛΟ 
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ΜΕΣΡΗΗ ΣΙΜΗ  
ΧΩΡΙ  
ΦΠΑ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 

96 Χοιρινό Νωπό ΑΟ Κιλό 600 7 4.200,00 

97 Μοςχάρι  Νωπό ΑΟ Κιλό 1000 8 8.000,00 

98 Κιμάσ Μοςχαρίςιοσ Κιλό 1000 8 8.000,00 

99 Κοτόπουλο Νωπό ΑΟ Κιλό 1300 4 5.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 25.400,00 

υνολικι Αξία  Ομάδασ Γ’  CPV: 15100000-9 25.400,00 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 
ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΕΙΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  
ΧΩΡΙ  
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ : 

100 Ψωμί Σεμάχια των 
350 gr 

12.000 0,7 8.400,00 

101 Κζικ Σεμάχια των 
500 gr 

1200 6,5 7.800,00 

102 Ντόνατσ Σεμάχια 3000 0,5 1.500,00 

103 Κρουαςάν βουτφρου Σεμάχια των 
60 gr 

3000 0,5 1.500,00 

104 Κουλοφρι 
Θεςςαλονίκθσ  
ατομικό 

Σεμάχια των 
60 gr 

6000 0,7 4.200,00 

105 Ψωμί για τοςτ υςκευαςία 
των 800 gr 

108 2 216,00 

    ΤΝΟΛΟ 23.616,00 

υνολικι Αξία  Ομάδασ Δ’   CPV: 15811000-9 23.616,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 169.097,00 € 

ΑΞΙΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. (24%) 55.457,00 € 

ΑΞΙΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. (13%) 113.640,00 

Φ.Π.Α. 13% 14.773,20 € 

Φ.Π.Α. 24% 13.309,68 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 197.179,88 € 

 

 

 

 
Ο  οκηάλαξ ΓΘΓΓΥΘΕΗΓ 

Ο Ακαπιενςηήξ  Πνμσζηάμεκμξ 

Σμήμαημξ  Πνμμεζεηχκ 

ΘΓΩΡΕΘΕΗΓ 

Ο ΔΖΓΤΘΤΚΣΕ 

ΟΖΗΟΚΟΙΖΗΩΚ ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

 

 

Αζεκά Ιειηανάθε Ηςκ/κμξ Ηαιαζάθεξ Υανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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