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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: 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 ……../……/2018 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. /……/ 2018 Εισηγητικό του Υπεύθυνου Προμηθειών της 

Αναθέτουσας επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της 

“Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών 

Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 1 & 

Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

κατά την οποία διαγωνιστική διαδικασία αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότρια η 

Ανάδοχος, συνταχθέντος του ως άνω Εισηγητικού, για την Ομάδα/ες.........., το 

αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με το από …../…../…….Πρακτικό του Δ.Σ. της 

«Αποστολής». 

- Τo  υπ’ αριθ. ……./2018 Εισηγητικό του Υπεύθυνου Προμηθειών της 

Αναθέτουσας της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί ελέγχου 

των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης περί οριστικής 
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κατακύρωσης και υπογραφής της παρούσης, εγκριθέντος με την από …./…/….. 

απόφαση του Γενικού Διευθυντή της «Αποστολής». 

 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο – Διάρκεια της Σύμβασης  

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  «Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους 

είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου 

Alzheimer και Συναφών Παθήσεων” που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της 

οδού Αφροδίτης αρ. 1 & Ηρώδου Αττικού και λειτουργεί υπό την ευθύνη  της  

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». 

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

ποσότητα έχουν ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α’. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ 

ΑΧΛΑΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 50 

ΚΑΡΟΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 60 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 200 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 200 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 200 

ΛΕΜΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 120 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 100 

ΜΗΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΙΛΟ 150 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 110 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ  ΦΡΕΣΚΟ ΚΙΛΟ 140 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 360 

ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 100 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΙΛΟ 150 

ΤΟΜΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 320 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 180 

ΟΜΑΔΑ Β’. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΥΡΙ ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΛ ΚΙΛΟ 78 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΤΣΑ ΦΑΓΕ 12*200gr ΤΕΜΑΧΙΟ 67 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ Α ΚΙΛΟ 39 
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ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΦΑΓΕ ΤΟΤΑL 2% 1ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 190 

ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΚΙΛΟ 60 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 4ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 30 

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΞΑΛΜ/ΝΟΣ ΚΤΨ ΚΙΛΟ 30 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ ΚΙΛΟ 10 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΤΨ ΦΙΛΕΤΟ Α/Ο ΚΙΛΟ 28 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΤΨ  ΟΛΟΚΛΗΡΑ  ΚΙΛΟ 120 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΤΨ ΤΕΜΑΧΙΟ 26 

ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΤΨ ΚΙΛΟ 10 

ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΤΨ 1ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 23 

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΙΛΟ 15 

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 

MΠΡΟΚΟΛΟ ΚΤΨ 1ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 6 

ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΚΤΨ 1ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 10 

ΒΟΕΙΟΣ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΟ 90 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΟ 40 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΦΙΛΕΤΟ ΝΩΠΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΟ 35 

ΜΟΣΧΟΣ Α/Ο ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΙΛΟ 40 

ΤΑΡΑΜΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΛ ΚΙΛΟ 1 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ 500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΦΥΛΛΟ ΚΑΝΑΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 90 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΙΜΑΣ ΚΙΛΟ 78 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΝΩΠΟ Α/Ο ΚΙΛΟ 60 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ(ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΛΙΤΡΑ 70 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 1*100pcs ΤΕΜΑΧΙΟ 195 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ MEDIUM ΤΕΜΑΧΙΟ 280 
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ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 65 

ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80*110 ΚΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 400 

ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 

ΠΑΝΙ ΒΕΤΕΧ ΤΕΜΑΧΙΟ 110 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΠΟΓΓΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ SC BRITE ΤΕΜΑΧΙΟ 50 

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 62 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 10ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 

ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΓΚΑΖΑΚΙ ΦΥΑΛΙΔΙΟ EL GRECO ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

ΚΑΝΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 

ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΠΑΓΟΘΗΚΕΣ 20ΤΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 

ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΣΠΡΕΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 

ΣΑΚΚΟΙ ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ ΤΕΜΑΧΙΟ 58 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΙΘΟΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙΑ 4 

ΑΡΩΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΣΚΟΝΗ 1*30pcs ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

ΑΥΓΑ LARGE ΤΕΜΑΧΙΟ 390 

ΔΑΦΝΗ ΦΥΛΛΑ 20gr ΤΕΜΑΧΙΟ 9 

ΖΑΧΑΡΗ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

ΖΑΧΑΡΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
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ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 

ΚΑΝΕΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 50gr ΤΕΜΑΧΙΟ 65 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΟ 950 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ 24*200gr ΤΕΜΑΧΙΟ 84 

ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 200gr ΤΕΜΑΧΙΟ 20 

ΡΙΓΑΝΗ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ 2 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΑ 12*500gr ΤΕΜΑΧΙΟ 39 

ΧΑΛΒΑΣ 450gr ΤΕΜΑΧΙΟ 26 

 

1.3. Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο της Πρόσκλησης και λήγει την 31/12/2018. 

Η Αποστολή σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η παράδοση και παραλαβή του 

συνόλου των συμβατικών ειδών  διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του 

χρόνου διάρκειας της συμβάσεως με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 

εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί και πριν τη 

λήξη της, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των 

συμβατικών ειδών διατροφής στους επωφελούμενους.  

1.4. Η «Αποστολή» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυξομειώνοντας 

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τα αιτούμενα είδη κάθε Ομάδας που η 

Πρόσκληση καθορίζει, μέχρι +/- 25% της παραγγελίας, εντός της 

προϋπολογισθείσας ανά Ομάδα δαπάνης. 

 

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 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, βάσει 

της οικονομικής προσφοράς, που κατέθεσε ο ανάδοχος και η οποία παρατίθεται 

στο Παράρτημα Α’ της παρούσης συμβάσεως, που αποτελεί αναπόσπαστο 

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

της κατηγορίας λοιπών ειδών διαβίωσης (ΟΜΑΔΑ Β’,) συμφωνείται στο 

ποσό των …………………………………………….(……………..€), μη 

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

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

Α’ της παρούσης συμβάσεως, που αποτελεί 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. Υπό  την  προϋπόθεση της ομαλής και έγκαιρη ροής χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών της Μονάδας, 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  

προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά 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.  Η πληρωμή θα γίνεται με  την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε και  με την  προσκόμιση των κάτωθι 

δικαιολογητικών από τον ανάδοχο:  

2.6.1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

2.6.2.  Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 
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2.6.3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

2.6.4. Βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής αρχής για την τιμή του κάθε είδους 

την ημέρα της παράδοσης (στην περίπτωση της Ομάδας Α’) 

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

2.8. 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. 

2.9. Ο αναλογών φόρος βαρύνει τον ανάδοχο.  

2.10. 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. 

2.11. Τα  έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς,  διανομής, πάσης φύσεως αμοιβές 

προσωπικού του Αναδόχου και εν γένει ό,τι απαιτείται  για παράδοση στον τόπο 

και χρόνο που προβλέπεται στην Πρόσκληση 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. 

2.12. 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 : Υποχρεώσεις Αναδόχου  

3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στους δικαιούχους 

επωφελούμενους είδη διαβίωσης,  ποσότητας ίσης με την αναφερόμενη στην 
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προσφορά του, τα οποία θα πληρούν τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β’ της 

παρούσας ποιοτικά χαρακτηριστικά/τεχνικές προδιαγραφές. 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.  

3.2. Η προμήθεια των ειδών διαβίωσης  θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή 

της σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε εικοσαήμερη βάση και 

ανάλογα με τα αιτήματα της «Αποστολής», τα οποία θα γνωστοποιούνται 

εγκαίρως στον ανάδοχο πριν από την έναρξη των σχετικών παραδόσεων και θα 

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

έκαστης παράδοσης.  

3.3. Τόπος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζεται η έδρα της 

Μονάδας επί της οδού Αφροδίτης 1 και Ηροδότου - Χαλάνδρι. Σε περίπτωση 

αλλαγής του τόπου παράδοσης ο ανάδοχος ενημερώνεται γραπτώς από την 

«Αποστολή», εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των 

παραδόσεων. 

3.4. Ο Συμβατικός Χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζεται ως 

εξής: Τα υπό προμήθεια είδη διαβίωσης θα πρέπει να παραδίδονται από τις 11:00 

έως και 14:00 στην έδρα της Μονάδας επί της οδού Αφροδίτης 1 και Ηροδότου - 

Χαλάνδρι. Η παραλαβή των ειδών διαβίωσης θα γίνεται κατόπιν παραγγελίας και 

προηγούμενης συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, με κατάλληλα 

πιστοποιημένο όχημα. 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. 

3.5. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό 

του, που ουδεμία σχέση θα έχει με την  «Αποστολή» και του οποίου οι μισθοί, 

ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

τον Προμηθευτή. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και 
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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.  

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

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

παρεμφερή. 

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

3.7.1. 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.  

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

η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ. 

3.7.3. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε 

υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. 

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

Αρχών Ελέγχου αν του ζητηθεί. 

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

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

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

ασάφεια ως προς την ποιότητα. 

3.7.7. 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 



11 
 

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 4ο: Παραλαβή προμήθειας 

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

τριμελείς Επιτροπές.  

Αντικείμενο των Επιτροπών είναι : 

4.1.1. Έλεγχος των  αναγραφόμενων στο Δελτίο Αποστολής και των ενδείξεων 

που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

4.1.2. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών 

μέσων που χρησιμοποιεί για τα είδη του ο ανάδοχος.  

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

σωστή θερμοκρασία.  

4.1.4. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή , γεύση, όψη 

κλπ.  

4.1.5. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας 

από τον ανάδοχο. 

4.1.6. 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).  

4.1.7. 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 5ο: Ποιοτικοί Έλεγχοι  – Δειγματοληψία  
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5.1.  Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : α. Μακροσκοπικούς και β. Εργαστηριακούς.  

5.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 

1. Τον χημικό  

2. Τον Μικροβιολογικό  

3. Τον παρασιτολογικό  

4. Τον τοξικολογικό κλπ.  

5.3. 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. 

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

Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα "περί δειγματοληψίας" 

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.  

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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 
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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. 

5.8. 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.  

5.9. 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 

όρο της σύμβασης, θα συντάσσεται Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο 

παραλαβής των ειδών.  

ΆΡΘΡΟ 6ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών ή αντικατάσταση 

υλικών - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 

-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση ή αντικατάσταση προϊόντων  

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

παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

3, παράγραφο 3.4. 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 . 

6.2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 

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

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 
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παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών.  

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

πληρωμής του προμηθευτή.  

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

δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, 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 Πρόσκλησης 

τροφίμου που προμήθευσε, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών αφού 

διαπιστωθεί η παράβαση. Στην περίπτωση αυτή  που 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. 6.2. και 6.3. του παρόντος άρθρου.  

Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των απορριφθέντων ειδών και 

αποστολής νέων σε αντικατάσταση αυτών  θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

-Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου  

6.5. 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.  

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

φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη της «Αποστολής» 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 9 της παρούσας. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
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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 της Πρόσκλησης. 

6.7. 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) προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

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

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133/Ν. 

4412/2016) 

8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί , υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον: 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 (Τροποποίηση 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν.4412/16. 

 β) 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. 

4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει  αποκλειστεί από τη διαδικασία 

της σύναψης σύμβασης, 

γ) 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 
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οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση  του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ανωτέρα Βία 

9.1. 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. 

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

9.3. 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 

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 10ο: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της μέχρι 

και τρεις (3) μήνες μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή, στην περίπτωση που 

δεν ολοκληρωθεί η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των συμβατικών 

ειδών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και εντός της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  σύμφωνα με 

το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου προς τον Γενικό Διευθυντή. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

11.1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
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11.2. 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. 

11.3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

ΆΡΘΡΟ 12ο: Γλώσσα σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.  

ΆΡΘΡΟ 13ο: Στοιχεία επικοινωνίας 

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

πραγματοποιείται εγγράφως ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 

τηλεμοιοτυπικά. 

13.2. 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: …………………………… 



18 
 

Τ.Κ.: ………………….. 

Πόλη: ……………………….. 

Τηλέφωνο: ……………………………… 

Φαξ: ……………………………. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

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

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

ΑΡΘΡΟ 15ο : Λοιποί Όροι 

15.1. 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 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

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

οποία συμφωνεί.  

15.2. 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. 

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

αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, 

θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

15.4. Οι όροι της Πρόσκλησης και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

15.5. 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 16ο :  Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα  
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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 17ο : 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 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 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 

συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2)  στην «Αποστολή» και το άλλο έλαβε ο 

ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                                               ΓΙΑ Τ…… ΑΝΑΔΟΧΟ 

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

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας – κατηγορίας Α’, 

το περιεχόμενό τους απαλλαγμένο από ξένες προς το είδος ουσίες να 

παραδίδονται συσκευασμένα όπως αυτά προσφέρονται στο εμπόριο και να 

είναι εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης, εφόσον είναι 

τυποποιημένα προϊόντα. Ο χαρακτηρισμός κάποιων ειδών όπως για παράδειγμα 

μαργαρίνη, βιτάμ, knor κ.α. αποσκοπεί ώστε να γίνει κατανοητό το ζητούμενο 

είδος και δεν επηρεάζει την κρίση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης αν η 

ονομασία του είδους διαφοροποιείται. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στην διακήρυξη αυτή, 

πρέπει να είναι όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις 

αποφάσεις Α.Χ.Κ. Κώδικα Τροφίμων και ποτών κ.λπ.  

3. Για τα επιμέρους είδη στα οποία δεν αναγράφονται εμπορικά σήματα, αυτά 

θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, να είναι 

αναγνωρίσιμα και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και να 

διατίθενται στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία.  

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 
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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 λαχανικά  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 

χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και 

κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα).   

 

ΟΜΑΔΑ Β. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

Τα πουλερικά πρέπει να είναι τύπου 65% όπως ορίζεται με την 14/89 Α.Δ του 

Υπ. Εμπορίου, χωρίς πόδια, απεντερωμένα, χωρίς κεφάλια, συκώτι, στομάχι και 

καρδιά, καλά ανεπτυγμένα, και πολύ καλά αποστειρωμένα, να μην έχουν σφαγεί 

λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος, να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλεια 

μαδημένα, να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως καλά συντηρημένα. Όλα 

πρέπει να είναι πρώτης ποιότητος, ένσαρκα, τρυφερά, με δέρμα μαλακό, λείο, 

λευκό ή υποκίτρινο, να έχουν σφαγεί την προηγούμενη της παράδοσης και 

γενικά να πληρούν τους όρους των κειμένων υγειονομικών, κτηνιατρικών και 

αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων και ποτών. Θα είναι σε 

σκεπασμένα με διαφανές υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, θα συνοδεύονται από 

έγγραφο του πτηνοσφαγείου και του κτηνιάτρου του για την ημερομηνία 

(σφαγής) που αντιστοιχεί σε κάθε ημερομηνία λήξης. 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΡΕΑΣ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
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Τα προμηθευόμενα κρέατα, κιμάς και λαχανικά θα είναι απολύτως κατάλληλα, 

θα πληρούν τους όρους της κειμένης νομοθεσίας περί κατεψυγμένου κρέατος, 

κιμά και λαχανικών, θα παραδίνονται σε τεμάχια συσκευασμένα ανά μέρος του 

ζώου, επίσης και τα χωρίς κόκκαλα κρέατα (μπάλες) όπως ορίζεται στην 

παραγγελία της Δομής. Τα είδη των χορηγουμένων κατεψυγμένων κρεάτων και 

κιμά θα είναι όλα εκείνα που πωλούνται στην αγορά είδη κατεψυγμένων 

κρεάτων ήτοι αρνιά, πρόβατα, βοδινά κ.λ.π με κόκκαλα ή χωρίς κόκκαλα 

ανάλογα με την παραγγελία της Δομής. Να φέρουν με ευθύνη του Συσκευαστή 

και του Χορηγητή ετικέτες στα Ελληνικά με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τα 

χορηγούμενα είδη κατεψυγμένων κρεάτων πρέπει να έχουν βγεί πρόσφατα από 

τα ψυγεία υψηλής καταψύξεως και τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα και 

ειδικά προοριζόμενα για τη διατήρηση του κατεψυγμένου κρέατος, (όχι πριν μια 

ώρα από την παραλαβή). Ο κιμάς θα παραδίδεται στην Δομή συσκευασμένος σε 

πακέτα έτσι που να γίνεται εύκολη η εξακρίβωση της ποσότητας από τις 

ενδείξεις των εξωτερικών περιτυλιγμάτων του είδους για κάθε ποσότητα που 

παραλαμβάνεται κάθε φορά. Ο προμηθευτής που θα προμηθεύει κατεψυγμένα 

κρέατα που παράγγειλε η Δομή, οφείλει να δίνει σαφείς χαρακτηρισμούς, να τα 

φέρνει τυλιγμένα σε συσκευασίες όπως συνηθίζεται στο Εμπόριο και να έχουν 

τις πινακίδες πάνω για να μπορεί η Επιτροπή παραλαβής του Ιδρύματος να 

κάνει έλεγχο για το είδος και την κατηγορία του κρέατος και στα Ελληνικά. Τα 

κατεψυγμένα λαχανικά θα παραδίδονται συσκευασμένα κατά την παραγγελία 

του Ιδρύματος. Τα χορηγούμενα ψάρια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και 

υγιεινής καταστάσεως, κάθε είδους κατά την παραγγελία της Δομής και να είναι 

συντηρημένα μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους σε θερμοκρασία –180 C και κάτω 

και σύμφωνα προς τις Υγιειονομικές Αγορανομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις 

και του ΚΤ και ποτών καθώς και άλλες σχετικές διατάξεις. Η θερμοκρασία κατά 

την παράδοση να μην έχει ανέβει πάνω από –160 για τα κρέατα, λαχανικά και 

πάνω από –180 για τα ψάρια, η οποία θα μετράται με θερμόμετρο της επιτροπής 

παραλαβής ακίδας ή άλλο κατάλληλο. Εφόσον δίνεται παραγγελία προς τον 

προμηθευτή  για την προσκόμιση τεμαχισμένων ψαριών και δεν διαθέτει τέτοια 

τεμαχισμένα, ο προμηθευτής προβαίνει στον τεμαχισμό όπως συνηθίζεται στο 

Εμπόριο.  
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ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ 

Κρέας φρέσκο κάθε είδους απολύτως κατάλληλο που θα πληροί τους όρους της 

κείμενης Νομοθεσίας περί των φρέσκων κρεάτων. Ειδικά και επιπλέον το βόειο 

και μοσχαρίσιο κρέας φρέσκο, συσκευασμένο ή μη, να φέρει πινακίδες που 

επιβάλλει το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων με 

αριθμ. πρωτ. 237602/22-3-2004, μέχρις ότου εκδοθεί νεότερο ή ακυρωθεί ή 

τροποποιηθεί. Οι ετικέτες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα Ελληνικά, ενώ ο 

κωδικός του ζώου ή της ομάδας των ζώων πρέπει να αναγράφεται και στα 

συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα (τιμολόγια, δελτία αποστολής). Ειδικότερα, 

Ελληνικό βόειο-μοσχαρίσιο κρέας είναι μόνο το κρέας το οποίο προέρχεται από 

ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα. Το εκτός 

του Ελληνικού, βόειο-μοσχαρίσιο κρέας, φέρει την ετικέτα Νο2 όπου μεταξύ 

άλλων αναφέρονται η χώρα γέννησης του ζώου και οι χώρες εκτροφής του. 

Α. Το Βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν 

και σφάχτηκαν στην Ελλάδα συνοδεύεται από την ετικέτα Νο 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΚΩΔ. ΖΩΟΥ: 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΩΔ. ΣΦΑΓΕΙΟΥ: 
ΑΡΙΘΜ. ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ: 
ΗΜΕΡ. ΣΦΑΓΗΣ: 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΟΥ: 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ. ΠΑΧΥΝ.) 
ΒΑΡΟΣ: 
 
 

Β. Το Βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν εκτός Ελλάδας 

συνοδεύεται από την ετικέτα Νο 2 

ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΚΩΔ. ΖΩΟΥ: 
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ: 
ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ: 
ΚΩΔ. ΣΦΑΓΕΙΟΥ: 
ΑΡΙΘΜ. ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ: 
ΗΜΕΡ. ΣΦΑΓΗΣ: 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΟΥ: 
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(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΔΙΑΠΛ./ΒΑΘ. ΠΑΧΥΝ.) 
ΒΑΡΟΣ: 
 
Χωρίς την τήρηση του ανωτέρω θα επιστρέφεται το προϊόν με αντίστοιχο 

πρακτικό παράβασης με όλες τις συνέπειες. 

Προφανώς πινακίδες παρόμοιες σε Αγγλικά ή άλλη γλώσσα θα προσαρμόζονται 

στην ανωτέρω οδηγία. 

Το κρέας αυτό πρέπει να είναι φρεσκότατο, χωρίς εντόσθια και κεφάλια 

μπούτια ή μπροστινά σύμφωνα με την παραγγελία της Δομής ολόκληρα ή 

τεμαχισμένα χωρίς υπερβολικά αποθέματα λίπους και αρίστης ποιότητας. 

Προκειμένου να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ποιότητας του κιμά εφόσον 

παραστεί ανάγκη η άλεση του θα γίνεται παρουσία της επιτροπής που 

παραλαμβάνει κάθε φορά τον κιμά. Η ημερομηνία λήξης των συσκευασιών 

κρέατος και γαλοπούλας να είναι δέκα ημέρες τουλάχιστον μετά την ημερομηνία 

παράδοσης. 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους 

των κείμενων υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. τροφίμων 

και ποτών. Πακέτα τυριών που στερούνται την επωνυμία κ.λ.π. χαρακτηριστικά 

του προϊόντος δεν επιτρέπονται. Τα τυριά θα παραδίδονται σε βάρος άκοπο ή 

τριμμένο, όταν χρειαστεί η Δομή. Θα παραδίδεται μαζί με τις ποσότητες και το 

αντίστοιχο περιτύλιγμα για ταυτοποίηση της ποικιλίας. Θα συσκευάζονται κατά 

προτίμηση σε διαφανές υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και κάθε πακέτο θα φέρει 

ετικέτα με τα στοιχεία του αρχικού πακέτου πλην βάρους, με ευθύνη του 

προμηθευτή. Η ημερομηνία λήξης θα είναι πλέον του ενός μηνός μετά την 

παράδοση των εμπορευμάτων. Η θερμοκρασία παράδοσης των τυροκομικών θα 

ελέγχεται κατά την παράδοση, ώστε να μην παρεκλίνει από τα οριζόμενα από 

τους οδηγούς ορθής πρακτικής (HACCP). 

Το γιαούρτι θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον 

Κώδικα τροφίμων και ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές, κτηνιατρικές, 

αγορανομικές κ.λ.π. διατάξεις. Θερμοκρασία κατά την ώρα της παράδοσης και 

του μεταφορικού μέσου και του προϊόντος θα λαμβάνεται από την επιτροπή 



25 
 

παραλαβής των τροφίμων. Ρυπασμένες (λερωμένες ) συσκευασίες από 

οποιαδήποτε αιτία θα επιβάλλουν απόρριψη του είδους και σύνταξη πρακτικού 

κακής μεταχείρησης του προϊόντος. Τα γιαούρτια πρέπει να είναι σε συσκευασία 

και θα μετράται η θερμοκρασία παράδοσης και του οχήματος και του προϊόντος, 

ώστε να είναι σύμφωνες με τις αρχές HACCP. Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να 

είναι ολόκληρη, ευανάγνωστη, (άλλως θα ακολουθεί επιστροφή του είδους και 

πρακτικό) και θα βρίσκεται 10 ημέρες από την ημέρα παράδοσης, εκτός εάν το 

είδος που ζητά η Δομή είναι τέτοιο που έχει μικρή διάρκεια ζωής (π.χ. 5 ημέρες), 

οπότε θα παραδίδεται την επόμενη της πρώτης ημέρας της διατηρησιμότητας. 

Ρυπασμένες συσκευασίες θα αποκλείονται της παραλαβής, επίσης όχι καλά 

κλεισμένες θα αποκλείονται και μάλιστα θα καταστρέφονται ενώπιον του 

προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του για λόγους ασφαλείας. Θα συντάσσονται 

πρακτικά και θα εκδίδει ανάλογο πιστωτικό τιμολόγιο ο προμηθευτής.   

Το γιαούρτι θα είναι πηγμένο σε δοχεία (κεσσέδες) από πλαστική ύλη σύμφωνα 

με τους όρους του Κ.Τ. και Ποτών Επί των δοχείων (κεσσέδων) θα 

αναγράφονται τα από τον Νόμο ή άλλες αποφάσεις και αγορανομικές διατάξεις 

προβλεπόμενα στοιχεία. Ως γιαούρτι, εννοείται κάθε είδος γιαούρτης (πλην 

παραδοσιακής) που κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά και εξυπηρετεί τις ανάγκες 

των ιδρυμάτων και θα προμηθεύεται ανάλογα με τις παραγγελίες αυτών.  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΛΟΙΠΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) ΕΙΔΗ 

Τα εν λόγω είδη πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και να πληρούν τους όρους 

των κειμένων υγειονομικών, αγορανομικών διατάξεων και του Κωδ. Τροφίμων 

και ποτών. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδών κατωτέρας ποιότητας εφόσον 

παραγγελθούν ειδικώς από την Δομή. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναγράφεται 

ρητώς επί των πρωτοκόλλων παραλαβής από το προμηθευτή η κατωτερότητα 

της ποιότητας των ειδών καθώς και ότι η χορήγηση αυτή έγινε κατόπιν ειδικής 

παραγγελίας της Δομής μας. 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 


