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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 
Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Αττικής 

  
 

  
 
Γενική ∆ιεύθυνση 
Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης  

Ταχ. ∆/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι 
Ταχ. Κώδικας : 12134 
Πληροφορίες: Κατωπόδης Α.  
Τηλέφωνο: 2105745826 
Fax: 2105759547 
email: dipap@asda.gr 

 Περιστέρι, 08/06/2017 

Αρ. Μελέτης      3 / 2017  

 

Προµήθεια τροφίµων και ειδών 
βασικής υλικής συνδροµής για τις 

ανάγκες του Επιχειρησιακού 
προγράµµατος επισιτιστικής και 
βασικής υλικής συνδροµής του 

ΤΕΒΑ/FEAD 

Προϋπολογισµός: 549.498,78 € 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) 

Κ.Α. 70/6474.0003 

ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 
5000147 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ι  
Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

ΤΕΒΑ 
 

 

 

Μελέτη 

Προµήθεια Τροφίµων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής 
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1. Αντικείµενο της προµήθειας 

 

Η µελέτη αφορά στις προµήθειες του Υποέργου 3 «Προµήθεια Τροφίµων (νωπών και µακράς 

διάρκειας)» και του Υποέργου 4 «Προµήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής» της πράξης 

«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών» - ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5000147. 

Οι προµήθειες του Υποέργου 3 και του Υποέργου 4 έχουν προσδιοριστεί ανάλογα µε τις 

ανάγκες των ωφελουµένων και τη διάρθρωσή τους σε οικογένειες και µέλη, ηλικίες (βρέφη, 

νήπια, παιδιά έως 15 ετών, ωφελούµενοι άνω των 65 ετών κλπ), κατηγορία ευπαθούς οµάδας 

(ΑΜΕΑ, Ροµά, µετανάστες κλπ). Έχουν ακολουθήσει τον Οδηγό Εφαρµογής του 

Προγράµµατος ΤΕΒΑ και συναρτώνται από την αποτελεσµατική διαχείριση της παραλαβής και 

διανοµής των ειδών, την ευέλικτη «προσαρµογή» τους στα µέλη των ωφελούµενων µονάδων 

(οικογενειών) καθώς και την «ειδίκευση» των προµηθειών για την επίτευξη της χαµηλότερης 

τιµής.  

Η προµήθεια τροφίµων του Υποέργου 3 «Προµήθεια Τροφίµων (νωπών και µακράς 

διάρκειας)» περιλαµβάνει την προµήθεια γάλακτος εβαπορέ.  

Η προµήθεια του Υποέργου 4 «Προµήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής» περιλαµβάνει 

την προµήθεια και παράδοση Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής (Βρεφικά Είδη, Σχολικά Είδη, 

Είδη οικιακής χρήσης).  

Οι προµήθειες αφορούν τέσσερεις οµάδες και η κάθε οµάδα αποτελείται από πακέτα. 

1. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Α «Τρόφιµα» ανέρχεται σε 104.165,12 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α 

70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ΑΣ∆Α 

2. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Β «Βρεφικά είδη» ανέρχεται σε 19.909,12 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α 

70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ΑΣ∆Α. 
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3. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ «Σχολικά είδη» ανέρχεται σε 69.984,54 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α 

70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ΑΣ∆Α. 

4. Η αξία της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ «Λοιπά ΕΒΥΣ» ανέρχεται σε 355.440,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει δε πίστωση η οποία η οποία έχει εγγραφεί στον 

Κ.Α 70.6474.0003 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ΑΣ∆Α 
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Οι ΟΜΑ∆ΕΣ περιλαµβάνουν τα παρακάτω προϊόντα: 

 

ΟΜΑ∆Α Α: Τρόφιµα 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Συµπυκνωµένο Γάλα (Εβαπορέ) 15511600-9 

 

ΟΜΑ∆Α Β: Βρεφικά Είδη, για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 2014 και 2015 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Μπισκότα τύπου «ΜΙΡΑΝΤΑ» 15821200-1 

2. Σαµπουάν - αφρόλουτρο βρεφικό 33711610-6 

3. Μωροµάντηλα 33711430-0 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: Σχολικά είδη 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Σχολικές Τσάντες 18930000-7 

2. Τετράδια 22830000-7 

3. Μολύβια 30192130-1 

4. Μηχανικά Στυλό 30192131-8 

5. Ξύστρες µολυβιών 30192133-2 

6. Μαρκαδόροι 30192124-6 

7. Λοιπά σχολικά είδη – Γραφική Ύλη 30192700-8 

 

ΟΜΑ∆Α ∆: Λοιπά ΕΒΥΣ 

Α.Α. Είδος CPV 

1. Οδοντόκρεµα 33711720-0 

2. Σκόνη για πλύσιµο ρούχων – Απορρυπαντικά  39831200-8 

3. Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης - Προϊόντα καθαρισµού 39830000-9 

4. Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων 39832000-3 

5. Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε πλάκες 100γρ. 33711900-6 

6. Σαµπουάν 33711610-6 
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Τα προϊόντα των ΟΜΑ∆ΩΝ διαρθρώνονται σε ΠΑΚΕΤΑ: 

 

ΟΜΑ∆Α Α «Τρόφιµα» 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 1: Τρόφιµα 

Α/Α Είδος CPV 

1. Συµπυκνωµένο Γάλα Εβαπορέ 5511600-9 

 

ΟΜΑ∆Α Β «Βρεφικά Είδη»  

 

ΠΑΚΕΤΟ Β 1: Βρεφικά Είδη 

Α/Α Είδος CPV 

1. Μπισκότα τύπου «ΜΙΡΑΝΤΑ» 15821200-1 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β 2: Βρεφικά Είδη 
Α/Α Είδος CPV 

1. Σαµπουάν- αφρόλουτρο βρεφικό 33711610-6 

2. Μωροµάντηλα 33711430-0 

 

ΟΜΑ∆Α Γ «Σχολικά είδη» 
 
ΠΑΚΕΤΟ Γ : Σχολικά είδη  
Α/Α Είδος CPV 

1. Σχολικές Τσάντες 18930000-7 

2. 

Σετ γραφικής ύλης µε: 
 
Τετράδια 

 
 

22830000-7 

Μολύβια 30192130-1 

Μηχανικά Στυλό 30192131-8 
Ξύστρες µολυβιών 30192133-2 
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Μαρκαδόροι 30192124-6 
Λοιπά σχολικά είδη – Γρ. Ύλη 30192700-8 

 
* Το σετ γραφικής ύλης περιλαµβάνει 8 τετράδια, 8 µολύβια, 4 στυλό, 2 ξύστρες, 12 
µαρκαδόρους χονδρούς, 12 ξυλοµπογιές, 1 κασετίνα, 2 γόµες, 1 σετ γεωµετρικά όργανα, 1 
πακέτο διαφάνειες, 1 ψαλίδι, 1 κόλλα στικ, 3 µπλοκ ζωγραφικής Α4. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ «Λοιπά ΕΒΥΣ» 

 
ΠΑΚΕΤΟ ∆ 1 : Λοιπά ΕΒΥΣ 
(Οικογένειες µε ένα ή / και δύο µέλη)  

Α/Α Είδος CPV 

1. Οδοντόκρεµα  33711720-0 

2. 
Σκόνη πλυντηρίου για πλύσιµο ρούχων 
– Απορρυπαντικά  

39831200-8 

3. 
Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης - 
Προϊόντα καθαρισµού   

39830000-9 

4. 
Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - 
Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων  

39832000-3 

5. 
Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε 
πλάκες 100 γρ.  

33711900-6 

6. Σαµπουάν  33711610-6 

 
ΠΑΚΕΤΟ ∆ 2 : Λοιπά ΕΒΥΣ 
(Οικογένειες τρία µέλη και άνω)  

Α/Α Είδος CPV 

1. Οδοντόκρεµα 33711720-0 

2. 
Σκόνη πλυντηρίου για πλύσιµο ρούχων 
– Απορρυπαντικά 

39831200-8 

3. 
Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης - 
Προϊόντα καθαρισµού   

39830000-9 

4. 
Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - 
Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων 

39832000-3 

5. 
Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε 
πλάκες 100 γρ. 

33711900-6 
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6. Σαµπουάν 33711610-6 

 

 

 

Οι ανωτέρω προµήθειες θα υλοποιηθούν µε προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο µέσω ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού. Ο Ανάδοχος θα δώσει οικονοµική προσφορά για τα 

ανωτέρω ΠΑΚΕΤΑ και για το σύνολο των πακέτων τουλάχιστον µιας οµάδας, σύµφωνα µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ανά ΠΑΚΕΤΟ, 

όπως περιγράφονται στην παρούσα µελέτη. 

Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιγράφονται – ζητούνται από την παρούσα περιγραφή 

είναι τα ελάχιστα τα οποία χαρακτηρίζουν τα υπό προµήθεια προϊόντα. 

Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να αποσαφηνίζουν πλήρως κατά περίπτωση 

ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη. 

 

Η µέγιστη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το κάθε πακέτο συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ είναι: 

 

Πακέτο Προϋπολογισµός σε € 

Πακέτο Α1 104.165,12 

Πακέτο Β1    6.195,20 

Πακέτο Β2  13.713,92 

Πακέτο Γ1  69.984,54 

Πακέτο ∆1 194.960,00 

Πακέτο ∆2 160.480,00 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανά πακέτο είναι ως εξής: 

 

ΟΜΑ∆Α Α «Τρόφιµα» 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 1: Τρόφιµα 

Α/Α Είδος Μονάδα 
Τιµή 
Τεµαχίου 
σε € 

ΦΠΑ 
13% 

Τεµάχια / 
πακέτο 

Τιµή 
προϊόντος 
πακέτου 
Α4 σε € 

1. 
Συµπυκνωµένο 
Γάλα Εβαπορέ) 
CPV 5511600-9 

Τεµ.  0,57 0,07 2 1,28 

Συνολική τιµή ΠΑΚΕΤΟΥ Α 1 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  1,28 

 

ΟΜΑ∆Α Β «Βρεφικά Είδη» 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β 1: Βρεφικά Είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα 
Τιµή 
Τεµαχίου 
σε € 

ΦΠΑ 
13% 

Τεµάχια/ 
πακέτο 

Τιµή προϊόντος 
πακέτου     Β 1 σε 
€ 

1. 
Μπισκότα τύπου 
«ΜΙΡΑΝΤΑ» 
CPV 15821200-1 

Τεµ.  0,97 0,13 4 4,40 

Συνολική τιµή ΠΑΚΕΤΟΥ Β 1 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 4,40 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β 2: Βρεφικά Είδη 

Α/Α Είδος Μον. 
Τιµή 
Τεµαχίου 
σε € 

ΦΠΑ 
24% 

Τεµάχια/ 
πακέτο 

Τιµή 
προϊόντος 
πακέτου   
B 2 σε € 

2. 
Σαµπουάν- 
αφρόλουτρο βρεφικό 
CPV 33711610-6 

Τεµ.  1,62 0,39 2 4,02 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

3. 
Μωροµάντηλα CPV 
33711430-0 

Τεµ.  1,15 0,28 4 5,72 

Συνολική τιµή ΠΑΚΕΤΟΥ Β 2 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  9,74 

 

ΟΜΑ∆Α Γ «Σχολικά είδη» 

 

ΠΑΚΕΤΟ Γ : Σχολικά είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα 
Τιµή 
Τεµαχίου σε 
€ 

ΦΠΑ 
24% 

Τεµάχια / 
πακέτο 

Τιµή 
προϊόντος 
πακέτου Γ 
σε € 

1. 
Σχολικές Τσάντες 
CPV 18930000-7 

Τεµ.  9,68 2,32 1 12,00 

2. 
Τετράδια  
CPV 22830000-7 

Σετ 9,50 2,28 1 11,78 

3. 
Μολύβια  
CPV 30192130-1 

4. 
Μηχανικά Στυλό 
CPV 30192131-8 

5. 
Ξύστρες µολυβιών 
CPV 30192133-2 

6. 
Μαρκαδόροι  
CPV 30192124-6 

7. 
Λοιπά σχολικά είδη 
– Γρ. Ύλη  CPV 
30192700-8 

Συνολική τιµή ΠΑΚΕΤΟΥ Γ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  23,78 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ «Λοιπά ΕΒΥΣ» 

 

ΠΑΚΕΤΟ ∆1 : Λοιπά ΕΒΥΣ 

(Οικογένειες µε ένα ή/και δύο µέλη)  

Α/Α Είδος Μονάδα 
Τιµή 
Τεµαχίου 
σε € 

ΦΠΑ 
24% 

Τεµάχια / 
πακέτο 

Τιµή 
προϊόντος 
πακέτου ∆1 
σε € 

1. 
Οδοντόκρεµα  
CPV 33711720-0 
 

Τεµ.  0,80 0,19 1 0,99 

2. 

Σκόνη πλυντηρίου 
για πλύσιµο ρούχων 
– Απορρυπαντικά 
CPV 39831200-8 

Τεµ.  3,36 1,68 1 5,04 

3. 

Υγρό Καθαριστικό 
Γενικής Χρήσης - 
Προϊόντα 
καθαρισµού  
CPV 39830000-9 

Τεµ.  0,80 0,19 1 0,99 

4. 

Υγρό 
Απορρυπαντικό 
Πιάτων - Προϊόντα 
για το πλύσιµο 
πιάτων  
CPV 39832000-3 

Τεµ.  0,58 0,14 1 0,72 

5. 
Σαπούνι Πράσινο 
τύπου Μασσαλίας 
σε πλάκες  

Τεµ.  0,7 0,17 1 0,87 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

100γρ. 
 CPV 33711900-6 

6. 
Σαµπουάν  
CPV 33711610-6 
 

Τεµ.  1,12 0,27 1 1,39 

Συνολική τιµή ΠΑΚΕΤΟΥ ∆1 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  10,00 

 

 

 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ∆2 : Λοιπά ΕΒΥΣ 

(Οικογένειες µε τρία και άνω µέλη)  

Α/Α Είδος Μονάδα 
Τιµή 
Τεµαχίου 
σε € 

ΦΠΑ 
24% 

Τεµάχια / 
πακέτο 

Τιµή 
προϊόντος  
πακέτου ∆2 
σε € 

1. 
Οδοντόκρεµα  
CPV 33711720-0 
 

Τεµ.  0,80 0,19 2 1,98 

2. 

Σκόνη πλυντηρίου 
για πλύσιµο ρούχων 
– Απορρυπαντικά 
CPV 39831200-8 

Τεµ.  3,36 1,68 2 10,08 

3. 

Υγρό Καθαριστικό 
Γενικής Χρήσης - 
Προϊόντα 
καθαρισµού  
CPV 39830000-9 

Τεµ.  0,80 0,19 2 1,98 

4. 

Υγρό 
Απορρυπαντικό 
Πιάτων - Προϊόντα 
για το πλύσιµο 

Τεµ.  0,58 0,14 2 1,44 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

πιάτων  
CPV 39832000-3 

5. 

Σαπούνι Πράσινο 
τύπου Μασσαλίας 
σε πλάκες  
100 γρ. 
 CPV 33711900-6 

Τεµ.  0,7 0,17 2 1,74 

6. 
Σαµπουάν  
CPV 33711610-6 
 

Τεµ.  1,12 0,27 2 2,78 

Συνολική τιµή ΠΑΚΕΤΟΥ ∆2 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  20,00 

 

 

 

Οι ποσότητες ανά πακέτο είναι ως εξής: 

 

 

Πακέτο Ποσότητα 
Μέγιστος 
Αριθµός 
∆ιανοµών 

Πακέτο Α1 81.379 4 

Πακέτο Β1  1.408 4 

Πακέτο Β2  1.408 4 

Πακέτο Γ1  2.943 1 

Πακέτο ∆1 19.496 4 

Πακέτο ∆2  8.024 4 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των πακέτων είναι ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Α/
Α 

Είδος 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΑΚΕΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΚΕΤΟΥ  

προ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΚΕΤΟΥ  

Με  ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

1. 

ΟΜΑ∆Α Α  

ΠΑΚΕΤΟ 
Α1 

ΠΑΚΕΤΟ 81.379 1,13 13% 1,28 104.165,12 

2. 

ΟΜΑ∆Α Β 

ΠΑΚΕΤΟ 
Β 1 

ΠΑΚΕΤΟ 1.408 3,9 13% 4,40    6.195,20 

3. 

ΟΜΑ∆Α Β 

ΠΑΚΕΤΟ 
Β 2 

ΠΑΚΕΤΟ 1.408 7,85 24% 9,74  13.713,92 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 4. 

ΟΜΑ∆Α Γ 

ΠΑΚΕΤΟ 
Γ 

ΠΑΚΕΤΟ 2.943 19,18 24% 23,78  69.984,54 

 5. 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

ΠΑΚΕΤΟ 
∆ 1 

ΠΑΚΕΤΟ 19.496 8,06 24% 10,00 194.960,00 

6. 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

ΠΑΚΕΤΟ 
∆ 2 

ΠΑΚΕΤΟ 8.024 16,13 24% 20,00 160.480,00 

Συνολική Τιµή πακέτων (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 549.498,78€ 

 

 

2 Γενικές διατάξεις 

Γενικά Χαρακτηριστικά Τροφίµων 

1. Τα προϊόντα πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής 
τροφίµων (Καν. 852/2004) και λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον 
Καν. 609/2013, όπως κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, να έχουν λάβει αριθµό 
γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813.από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) και να 
τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria monocytogenes και Enterobacter 
sakazakii όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί µικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιµα. 

2. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νοµοθεσίας (Κανονισµός 
(ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

3. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία «ανάλωσης έως» σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στις προδιαγραφές. 

4. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την 
κείµενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία. 

5. Τα προϊόντα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες ύλες. 

6. Τα προϊόντα δεν πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που 
οφείλεται σε φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών. 

7. Τα οργανοληπτικοί χαρακτηριστικά των προϊόντων πρέπει να είναι άψογα, χωρίς να 
παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών, να µην έχουν 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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υποστεί µεταβολή όπως επίσης και αλλοιώσεις που µπορεί να επιδράσουν στην υγεία των 
καταναλωτών ή στη συντήρησή τους..  

8. Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 
οσµή, γεύση δριµεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά Τροφίµων 

1. Η σύνθεση των τροφίµων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να ικανοποιεί τις 

διατροφικές απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα πρόσωπα για τα οποία προορίζεται 

σύµφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα. 

2. ∆εν πρέπει να περιέχουν καµία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την 

υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

3. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας περί 

υπολειµµατικότητας σε χρήση φυτοφαρµάκων (Κανονισµός (ΕΕ) 609/2013). 

4. Το τρόφιµο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων και αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς 

και επιµολυντών (π.χ. βαρέα µέταλλα, υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 

κτηνιατρικών προϊόντων και αντιµικροβιακών παραγόντων, διοξίνες και παρόµοια µε τις 

διοξίνες PCBs) (Καν. 1881/2006). 

5. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της λοιπής κείµενης 

εθνικής νοµοθεσίας. 

Γενικά χαρακτηριστικά λοιπών προϊόντων (πλην τροφίµων) 

1. Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην ειδική προδιαγραφή, η ηµεροµηνία παραγωγής 

των λοιπών προϊόντων δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την ηµεροµηνία 

παράδοσης. 

2. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 
προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων. 

3. Να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ, την ελληνική και την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. 
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Συσκευασία 

1. Τα τρόφιµα θα διατίθενται σε κλειστούς και σφραγισµένους περιέκτες, που πρέπει να 

είναι κατάλληλοι για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1935/2004. 

2. Τα προϊόντα, ανά ΠΑΚΕΤΟ, θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο σε χάρτινο ανθεκτικό 

κιβώτιο, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση, τα οποία θα αποτελούν το 

«καλάθι» του ωφελούµενου.  

3. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα, φθορές και 

παραµορφώσεις), να µην εµφανίζει διαρροές και να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος 

που καταστρέφεται µετά την πρώτη χρήση του. 

Επισήµανση προϊόντων 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα κάτωθι: 

⇒ Η ονοµασία του προϊόντος 

⇒ Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης (εάν πρόκειται για ελληνικό προϊόν), 

όπως ορίζεται στο άρθρο 26 Καν. (ΕΕ) 1169/2011. 

⇒ Ο κατάλογος των συστατικών 

⇒ Η ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες βάσει του 

Παρ. ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011. 

⇒ Το όνοµα ή εµπορική επωνυµία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντος 

(όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

⇒ Τυχόν οδηγίες χρήσης, παρασκευής και ανασύστασης του προϊόντος. 

⇒ Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τυχόν τελική ηµεροµηνία 

ανάλωσης µε τη φράση «ανάλωση έως» (Ηµέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

⇒ Οι οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης. 

⇒ Η καθαρή ποσότητα του προϊόντος εκφρασµένη σε κιλά ή γραµµάρια ή λίτρα ή ml 
ή τεµάχια, ανάλογα. 
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⇒ ∆ήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιµοποιείται το προϊόν. Η ηλικία 
αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 µηνών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
από την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

⇒ Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η αναφερόµενη 
ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6 µηνών. 

⇒ Η ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες, λιπίδια και υδατάνθρακες, µε 
βάση τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 
25/07/2008) 

⇒ Ο αριθµός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας συµπεριλαµβάνει ένδειξη σαφή και κατά 
σειρά της ηµέρας, του µήνα και του έτους). 

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Η επισήµανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την ενδεδειγµένη χρήση των 

τροφίµων αυτών, να µην είναι παραπλανητική και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα 

ιδιότητες µέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί 

τέτοιες ιδιότητες. 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην επισήµανση του τροφίµου, θα 

πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της κείµενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νοµοθεσίας. 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη 

αναγνώριση των παρασκευασµάτων αυτών και για την απεικόνιση µεθόδων παρασκευής. 

Επισήµανση χαρτοκιβωτίων 

Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων και σακουλών θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι 

παρακάτω επισηµάνσεις: 

⇒ Το σήµα του Ταµείου ΤΕΒΑ (όπως παρουσιάζεται στην τελευταία σελίδα της 

∆ιακήρυξης)  

⇒ Το ΠΑΚΕΤΟ που αντιστοιχεί. 

⇒ Τα είδη του Πακέτου που περιέχει η συσκευασία  

⇒ Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 
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∆ιαδικασία συντήρησης 

Οι συσκευασίες του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και σκιερό 
περιβάλλον. Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη µεταφορά. 

∆ιενεργούµενοι Έλεγχοι. 

Επιτροπή Παραλαβής 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει µακροσκοπικά σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της 

παραδοθείσας ποσότητας: 

⇒ Τις συνθήκες µεταφοράς των προς παραλαβή προϊόντων. 

⇒ Τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις συσκευασίας και τις 

απαιτήσεις επισήµανσης.  

Οι συσκευασίες που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που υποχρεώνεται σε άµεση 

αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, όποτε κρίνει σκόπιµο, να προβεί σε εργαστηριακούς 

ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων µετά από τη σχετική δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που 

λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή ως ανωτέρω. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Οι Προµηθευτές έχουν την υποχρέωση να τυποποιήσουν τα ΠΑΚΕΤΑ των ωφελουµένων όπως 

αναφέρεται παραπάνω στη «Συσκευασία» να τα µεταφέρουν στον τόπο διανοµής, να τα 

εκφορτώσουν να τα τοποθετήσουν, να τα παραδώσουν ταξινοµηµένα ανά κατηγορία 

ΠΑΚΕΤΟΥ εντός των χώρων διανοµής στους δικαιούχους, διαθέτοντας το κατάλληλο 

προσωπικό για την εξασφάλιση της συνεχούς ροής στη διανοµή. 

Οι Προµηθευτές µε δική τους ευθύνη αναλαµβάνουν την φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και 

φύλαξη όλων των ΠΑΚΕΤΩΝ που δεν παρέλαβαν οι ωφελούµενοι από τον χώρο διανοµής 

προς κατάλληλη αποθήκη για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ προκειµένου να διανεµηθούν στους 

ωφελούµενους σε επόµενη διανοµή.   

Απαράβατοι Όροι 

Όλοι οι όροι των προδιαγραφών θεωρούνται απαράβατοι και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται 

την απόρριψη της παραλαβής. 
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Σχετική Νοµοθεσία 

1. Νόµος 4412/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ Α 147/8-8-2016. 

2. Υπουργική Απόφαση Α2-718 «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014. 

3. Νόµος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»,  ΦΕΚ 85Α, 07/04/2014. 

4. Νόµος 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 173Α, 8/8/2013. 

5. Κανονισµός (ΕΕ) 609/2013 για τρόφιµα τα οποία προορίζονται για βρέφη και µικρά 
παιδιά και για τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα 
του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωµατικού βάρους. 

6. Κανονισµός 1169/2011 για την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των 
τροφίµων. 

7. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα 
πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 

8. Υπουργική Απόφαση Y1/ΓΠ 47815/2008 (ΦΕΚ 1478Β,, 28/07/2008) Εναρµόνιση της 
Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, "για τα 
παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας". 

9. Υπουργική Απόφαση Υ1/Γ.Π.47813/2008 (ΦΕΚ 1470Β, 25/07/2008) για την εναρµόνιση 
της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/125/ΕΚ για τις µεταποιηµένες 
τροφές µε βάση τα δηµητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας. 

10. Κανονισµός (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης ∆εκεµβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίµων. 

11. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 , για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 

12. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
καθορισµό µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισµένες ουσίες οι οποίες επιµολύνουν τα 
τρόφιµα. 

13. Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τα 
παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/ΕΚ (L 401) 

14. Κανονισµός (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής περί µικροβιολογικών κριτηρίων στα 
τρόφιµα. 
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15. Ο Νόµος 3526/2007 – ΦΕΚ 24/Α’/9.2.2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Υποπαράγραφος ΣΤ.6, 
Νόµος 4254/2014) 

16. Κανονισµός (ΕΚ) 1895/2005 της Επιτροπής της 18ης Νοεµβρίου 2005, για περιορισµό 
της χρήσης ορισµένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. 

17. Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή 
µε τρόφιµα. 

18. Κανονισµός (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 
29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίµων», L 226, 25/06/2004. 

19. Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης 
Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα 
τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον 
καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. 

20. Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2001 για ορισµένα, µερικά ή 
ολικά αφυδατωµένα, διατηρηµένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [Οδηγία 2007/61/ΕΚ και Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1021/2013]. 

21. ΚΥΑ 487/2000 «Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση µε την προς την οδηγία 
38/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου», ΦΕΚ 1219Β, 04/10/2000 

22. Οδηγία 1999/45/ΕΚ, που έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό ∆ίκαιο µε την Υπουργική 
Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214Β, 19/09/2002 & διορθωτικό  ΦΕΚ 93Β, 30-01-2004 & 
1483/Β/30-09-2004) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων 
σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 30-07-1999) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (ΕΕ L 226 της 22-08-2001) 
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

23. Υπουργική Απόφαση 918/1996 (ΦΕΚ 534Β, 30/06/1997), κατάργηση της 
625/93απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και συµπλήρωση των άρθρων 3 και 4 των αποφάσεων 1233/91 και 172/92 
του Α.Χ.Σ. 

24. Απόφαση Α.Χ.Σ. 3/91, ΦΕΚ 290Β, 1992 «Συµπλήρωση του Άρθρου 87 του Κ.Τ. µε παρ. 
4» 

25. Υπουργική Απόφαση 1100/1987 «Κωδικοποίηση και µεταγλώττιση των διατάξεων του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών µε σύστηµα κινητών φύλλων», ΦΕΚ 788Β, 31/12/1987, όπως 
ισχύει 

26. Ο∆ΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε µε την Ο∆ 93/35 /EEC και 
ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ∆ΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρµογή της 
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Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τοµέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352Β, 
18/03/2005) 

 

Νοµοθεσία ΤΕΒΑ 

1. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L72, 12/03/2014. 

2. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 
2014 για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L148, 20/05/2014. 

3. KYA 604/24.04.2015 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 
Ελέγχου ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).», ΦΕΚ 770Β, 30/04/2015. 

4. ΥΑ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ∆23/οικ.23761/1507/27.05.2015 «Προσδιορισµός Κοινωνικών Συµπράξεων νια 
την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι “Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(TEBA/FEAD)”», ΦΕΚ 1064Β, 05/06/2015. 

5. ΥΑ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ∆23/οικ.19162/1277/27.05.2015 «Καθορισµός εισοδηµατικών και περιουσιακών 
κριτηρίων των ωφελούµενων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”», 
ΦΕΚ 1066Β, 05/06/2015. 

6. ΚΥΑ ∆23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 «Κατανοµή προϋπολογισµού για τη 
χρηµατοδοτική περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», ΦΕΚ 2205Β, 13/10/2015 

7. ΥΑ 25576/3251/05.06.2015 «Σύσταση Αρχής ∆ιαχείριση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων», ΦΕΚ 1114Β, 11/06/2015 

8. 15/12/2014, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Υποδοµής 
για το FEAD, CCI 2014GR05FMOP001 

9. 10/2015, ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
ΤΕΒΑ «Οδηγός εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι επισιτιστικής ή/και Βασικής 
Υλικής Υποδοµής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ» 
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10. 05/11/2015, ∆Ε23/οικ. 49681/3647 Πρόσκληση Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ‘Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής’ που Συγχρηµατοδοτείται από το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) µε τίτλο ‘Αποκεντρωµένες 
προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016’», Κωδικός Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016, Α∆Α: 
6Λ35465Θ1Ω-∆23. 

11. 27/11/2015, α.π. ΑΣ∆Α 3587, Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, MIS (ΟΠΣ): 5000147 
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες 
και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. ∆υτικού Τοµέα Αθηνών». 

Ισχύς 

Για όλα τα προϊόντα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι ειδικές 
διατάξεις για το καθένα. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι ειδικές διατάξεις. 
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3. Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΟΜΑ∆Α Α: «Τρόφιµα» 

1.  Συµπυκνωµένο Γάλα (Εβαπορέ) - Κωδικός CPV 15511600-9 - ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ)» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη ζαχαρούχου συµπυκνωµένου γάλακτος, 

µερικά αφυδατωµένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 

7,5% και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25% (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Το συµπυκνωµένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

και να φέρει σήµανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήµατος σύµφωνα µε την συντοµογραφία και 

τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

Να έχει παραχθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί υγιεινής τροφίµων (Καν. 852/2004 & 

Κανο.853/2004) και να συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο 

περιγράφονται οι προδιαγραφές του συµπυκνωµένου γάλακτος.  

Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 10 µηνών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία 

παραλαβής του. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Το συµπυκνωµένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεµώδη υφή και να είναι οµοιογενές. 

Να έχει τη χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και το χρώµα του να είναι λευκό 

ή υπόλευκο. 

Να είναι απαλλαγµένο από ξένες ύλες. 
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∆εν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχοµένου, ιζήµατα στον πυθµένα των 

συσκευασιών, αποχωρισµό του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

∆εν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση, που οφείλεται σε φυσικοχηµικά 

αίτια ή δράση µικροοργανισµών.  

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συµπυκνωµένου γάλακτος πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να 

παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιµοποίηση ακατάλληλων υλών. 

Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

Να είναι απαλλαγµένο από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσµή, γεύση 
δριµεία ή υπόξινη). 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου γάλακτος (ολική οξύτητα, pH, 

χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταµινών κ.λ.π.), θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις της κείµενης ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας.  

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα 

κτηνιατρικών προϊόντων και αντιµικροβιακών παραγόντων, βαρέα µέταλλα, κασσίτερος, 

διοξίνες, µυκοτοξίνες κ.ά.). 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά 

Το προϊόν πρέπει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας ως προς τα 

µικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας. 

Συσκευασία 

Το συµπυκνωµένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε λευκοσιδηρά δοχεία 

(προσυσκευασία) µε καθαρό περιεχοµένου περίπου 400ml ή gr σύµφωνα µε την Ορθή 

Βιοµηχανική Πρακτική και θα φέρει σύστηµα εύκολου ανοίγµατος. 

Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και οι πλάγιες ραφές 

τους θα φέρουν οργανικό επίχρισµα. 

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ευρωπαϊκής (Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νοµοθεσίας (ΚΤΠ) και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του καν. (ΕΚ) 2023/2006 σχετικά µε τις ορθές πρακτικές παραγωγής 

υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. Επίσης, να 
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πληρούν τους όρους υγιεινής σύµφωνα µε τον ΚΤΠ, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες 

του ΕΦΕΤ. 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήµατα και παραµορφώσεις) και να 

µην παρουσιάζει διαρροές, διατρήσεις, διαβρώσεις, παραµορφώσεις και γενικά ανωµαλίες που 

να επηρεάζουν την υγιεινή κατάσταση και συντήρηση του περιεχοµένου. 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλα ανθεκτικά χαρτοκιβώτια 

(δευτερογενής συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

ΟΜΑ∆Α Β «Βρεφικά είδη»  

1. «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ», για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 2013, 2014 και 

2015 (Κωδικός CPV 15821200-1). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή  

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του 

είδους «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» που προορίζονται για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 

2013, 2014 και 2015, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων.  

Τα «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» ανήκουν στην κατηγορία «∆ιάφορα αρτοσκευάσµατα 

ζαχαροπλαστικής», τα οποία νοούνται προϊόντα που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και 

µία από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες, η οποία προσδίδει σ @ αυτά γλυκιά ή γλυκίζoυσα γεύση 

όπως και άλλες επιτρεπόµενες ύλες π.χ. παξιµάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήµατα 

ζαχαροπλαστικής. [Άρθρο 114 του Κώδικα Τροφίµων Και Ποτών (ΚΤΠ)]. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των «Μπισκότων τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» θα πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και εθνικής  

νοµοθεσίας. 

Τα αρτοσκευάσµατα θα πρέπει να έχουν παραχθεί και συσκευαστεί σε εγκεκριµένες 
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εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την κείµενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία. 

Για την παρασκευή των «Μπισκότων τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» επιτρέπεται η χρήση και άλλων 

πρώτων υλών από τις επιτρεπόµενες από τον ΚΤΠ, όπως γάλα και τα απ @ αυτό προϊόντα, αυγά, 

φυσικές γλυκαντικές ύλες, γλεύκος, λιπαρές ύλες, αρτυµατικές ύλες κ.λπ. 

H χροιά των αρτoσκευασµάτων πρέπει να είναι εκείνη που προκύπτει από τις πρώτες ύλες ή 

από τον τρόπο επεξεργασίας τους. 

Επιτρέπεται o αρωµατισµός των «Μπισκότων τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» µε αβλαβείς αρωµατικές 

ουσίες. 

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήµατος Ι σύµφωνα µε τις αρχές του quantumsatis, 

του παραρτήµατος ΙΙΙ - Συντηρητικά και αντιοξειδωτικά και του παραρτήµατος IV του άρθρου 

33 του ΚΤΠ. 

Απαγορεύεται γενικά η τεχνητή χρώση των «Μπισκότων τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» εκτός από τα 

προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας (π.χ. κρουασάν, µπισκότα, κέικ, γκοφρέτες), όπου επιτρέπεται η 

χρώση των προϊόντων µε τις χρωστικές και τους όρους του παραρτήµατος V, µέρη 1 και 2 του 

άρθρου 35 του ΚΤΠ, καθώς και µε τη χρωστική Ε160β Ανάττο, σύµφωνα µε τους όρους του 

παραρτήµατος IV του ιδίου άρθρου. 

Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε τους όρους του 

παραρτήµατος του άρθρου 68 του ΚΤΠ. 

Τα «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 

3 µήνες τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής τους. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Οι µακροσκοπικοί και οργανοληπτικοί χαρακτήρες των «Μπισκότων τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» πρέπει 

να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποίησης µειονεκτικών πρώτων υλών ή 

ατελούς επεξεργασίας αυτών. 

Τα «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» πρέπει να είναι καλά και οµοιόµορφα ψηµένα.  

∆εν θα πρέπει να παρουσιάζουν σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε 

φυσικοχηµικά αίτια ή δράση µικροοργανισµών.  

Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από εµφανείς ξένες ύλες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται 
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σκώληκες, έντοµα, προνύµφες κ.λπ. 

Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από γεύση ή οσµή ξένες προς το προϊόν.  

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά  

Τα «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» πρέπει να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 

Νοµοθεσίας περί επιµολυντών (µυκοτοξίνες - Καν. 1881/2006). 

Μικροβιολογικά Χαρακτηριστικά  

Τα «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» πρέπει να είναι απαλλαγµένα από παθογόνους 

µικροοργανισµούς και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας ως 

προς τα µικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας.  

Συσκευασία 

Τα «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε ανακυκλώσιµο 

πλαστικό περιέκτη κατάλληλα σφραγισµένο (προσυσκευασία).   

Κάθε συσκευασία µε «Μπισκότα τύπου ΜΙΡΑΝΤΑ» θα έχει καθαρό βάρος τουλάχιστον 250 

γραµµάρια. 

Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή µε τρόφιµα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004 και Κανονισµός (ΕΚ) 

2023/2006 σχετικά µε τις ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειµένων που 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας (ΚΤΠ). 

Η προσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (να µην είναι ανοιγµένη, φθαρµένη, σχισµένη ή 

µε τρύπες). 

Οι προσυσκευασίες θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία), 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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2. «Βρεφικό αφρόλουτρο – σαµπουάν» για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 2013, 2014 

και 2015 (Κωδικός CPV 33711610-6). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του 

είδους «Βρεφικό αφρόλουτρο - σαµπουάν» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Τo αφρόλουτροo -σαµπουάν χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

• Το βρεφικό αφρόλουτρο - σαµπουάν πρέπει να συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

• Θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία 

• Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά πρέπει να συµµορφώνεται µε τα 

προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και 

ασφάλειας προϊόντων. 

• Η παραγωγή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική. 

• Να είναι κατάλληλο για επαφή µε τα µάτια.  

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ευαίσθητα δέρµατα.  

• Να είναι κατάλληλο για χρήση από βρέφη και να µπορεί να χρησιµοποιείται τόσο ως 

σαµπουάν όσο και ως αφρόλουτρο.. 
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Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

• Το βρεφικό αφρόλουτρο - σαµπουάν θα πρέπει να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει 

ελεύθερα. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά  

• Το βρεφικό αφρόλουτρο - σαµπουάν θα πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρµα. 

• Το βρεφικό αφρόλουτρο – σαµπουάν δεν θα πρέπει να περιέχει οινόπνευµα και 

χρωστικές ουσίες. 

• Πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ.1223/2009. 

Συσκευασία 

• Το προϊόν θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιµο πλαστικό µπουκάλι (προσυσκευασία), 

που κλείνει µε πλαστικό καπάκι  ή / και αντλία. 

• Κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 400ml προϊόντος. 

• Κάθε συσκευασία θα είναι καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα 

πρέπει να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

• Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

3. «Μωροµάντηλα», για βρέφη γεννηθέντα κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 
(Κωδικός CPV 33711430-0). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«µωροµάντηλα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Τα µωροµάντηλα χαρακτηρίζονται ως καλλυντικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Τα µωροµάντηλα πρέπει να συµµορφώνονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τα µωροµάντηλα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

Τα µωροµάντηλα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική 
ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα 
στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

Η παραγωγή τους πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική. 

Η ηµεροµηνία λήξης τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία 
παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Να είναι υγρά, απαλά και να έχουν ευχάριστο άρωµα. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Τα µωροµάντηλα πρέπει να έχουν ουδέτερο pH για το δέρµα. 

Πρέπει να είναι υποαλλεργικά. 

Πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ.1223/2009. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

Συσκευασία 

Τα µωροµάντηλα θα είναι συσκευασµένα σε ανακυκλώσιµους πλαστικούς και αδιαφανείς 
περιέκτες (προσυσκευασία), µε αυτοκόλλητο ή πλαστικό καπάκι. 

Κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 70 τεµάχια (µωροµάντηλα). 

Κάθε συσκευασία θα είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα πρέπει να 
είναι σκισµένη. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 
βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 ΟΜΑ∆Α Γ «Σχολικά Είδη»  

 

1. Σχολικές Τσάντες (Κωδικός CPV 18930000-7) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια σχολικών 
τσαντών (πλάτης). 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ελαφρύ σακίδιο πλάτης µε µία µεγάλη κεντρική θήκη και µία µικρή µπροστά µε φερµουάρ. 

Να είναι από δερµατίνη ή πολυέστερ, αδιαβροχοποιηµένη. 

∆ιαστάσεις 30Χ20Χ30 περίπου. 

Να έχουν τη σήµανση CE και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 

Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 

 

 

2. Γραφική Ύλη: Τετράδια (Κωδικός CPV 22830000-7), Μολύβια (Κωδικός CPV 
30192130-1), Μηχανικά Στυλό (Κωδικός CPV 30192131-8), Ξύστρες µολυβιών (Κωδικός 
CPV 30192133-2), Μαρκαδόροι (Κωδικός CPV 30192124-6) και άλλα είδη που 
απαιτούνται στο σχολείο (πλην ένδυσης) – Γραφική Ύλη (Κωδικός CPV 30192700-8) 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια 
«Τετράδια, Μολύβια, Μηχανικά Στυλό, Ξύστρες µολυβιών, Μαρκαδόροι και άλλα είδη που 
απαιτούνται στο σχολείο (πλην ένδυσης)». 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον τα παρακάτω: 

⇒ Κατ ’ελάχιστον 8 τετράδια απλά µπλέ , ριγέ, 17Χ25 µε ετικέτα  (50 φύλλων): 

⇒ Κατ ’ελάχιστον 8 µολύβια τύπου HB µε γόµα 

⇒ 4 Στυλό διαρκείας τύπου Bic διάφανο 

⇒ 2 ξύστρες διπλές 

⇒ 2 γόµες λευκές  

⇒ 1 σετ γεωµετρικών οργάνων (χάρακας – γνώµονας – διαβήτης – µοιρογνωµόνιο) 

⇒ 1 πακέτο διαφάνειες (τουλάχιστον 100 τεµάχια) 

⇒ 1 πακέτο µαρκαδόροι χοντροί (12 τεµ.) 

⇒ 1 πακέτο ξυλοµπογιές (12 τεµ.) 

⇒ 1 κασετίνα µέσου µεγέθους 

⇒ 1 ψαλίδι  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

⇒ 1 κόλα stick τουλάχιστον 20 γραµµάρια 

⇒ 3 µπλοκ ζωγραφικής µεγέθους Α4 

 

Να είναι κατάλληλα για σχολική χρήση 

Να είναι κατάλληλα και ασφαλή για παιδιά 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

ΟΜΑ∆Α ∆ «Λοιπά Είδη Βασικής Υλικής Συνδροµής»  

 

1. Οδοντόκρεµα (Κωδικός CPV 33711720-0) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«οδοντόκρεµα» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Η οδοντόκρεµα χαρακτηρίζεται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζονται στο άρθρο 2 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Η οδοντόκρεµα πρέπει να συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η οδοντόκρεµα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική 

και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Η οδοντόκρεµα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

Η παραγωγή της και η διάθεσή της στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

Η παραγωγή της πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική. 

Πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες και όχι ειδική για παιδιά.  

 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Η οδοντόκρεµα πρέπει να έχει ευχάριστη γεύση και οσµή. 

 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

34



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Η οδοντόκρεµα πρέπει να περιέχει φθοριούχο νάτριο τουλάχιστον 0,22% κ.β. ή 1000ppm και 
όχι περισσότερο από 0,33% κ.β. ή 1500ppm. 

Πρέπει να έχει ουδέτερο pH. 

Πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για ορισµένες ουσίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του 
Kανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

 

Συσκευασία 

Η οδοντόκρεµα θα είναι συσκευασµένη σε ανακυκλώσιµο, πλαστικό και αδιαφανές σωληνάριο 

µε πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία). 

Κάθε σωληνάριο θα περιέχει 100 ml προϊόντος. 

Κάθε σωληνάριο θα είναι κλειστό, αχρησιµοποίητο και σφραγισµένο, χωρίς ίχνη παραβίασης 

και θα περιέχεται σε κατάλληλου µεγέθους χάρτινο, αχρησιµοποίητο και σφραγισµένο κουτί. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 
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ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

2. Σκόνη πλυντηρίου για πλύσιµο ρούχων – Απορρυπαντικά (Κωδικός CPV 
39831200-8) -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«Σκόνη για πλύσιµο ρούχων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής 

και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Η σκόνη για πλύσιµο ρούχων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η σκόνη πλυσίµατος να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 648/2004. 

Να παρασκευάζεται και να τυποποιείται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Να διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 

νοµοθεσία. 

Να είναι κατάλληλη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο. 

Να καθαρίζει αποτελεσµατικά τα ρούχα και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC). 

Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαµηλές θερµοκρασίες (30oC) και 

να µη συσσωµατώνονται κατά τη ροή του νερού. 

Να µην αφήνει υπολείµµατα του προϊόντος στα ρούχα µετά από το ξέβγαλµα.   

Να είναι ρυθµιζόµενου αφρισµού, ώστε κατά την εργασία να µην παρατηρείται αφρισµός που 

θα παρεµποδίζει την λειτουργία του πλυσίµατος, ούτε να θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Η σκόνη πλυσίµατος πρέπει να είναι κοκκώδης, οµοιόµορφης εµφάνισης και οποιαδήποτε 

συσσωµάτωση εµφανίζεται να θραύεται µε το χέρι. 
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τους Απόρους 
 

 

Να µην έχει οσµή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσµή). 

Να είναι ελαφρά αρωµατισµένη. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Τα περιεχόµενα στη σκόνη πλυσίµατος συστατικά να µην είναι επιβλαβή στα καθοριζόµενα 

υφάσµατα ούτε στις πλυντικές µηχανές. 

Η περιεκτικότητα σε µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, σε φωσφονικές ενώσεις, σε 

πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, σε λαµπρύνουσες ουσίες και σε σαπούνι να είναι µικρότερη από 

5%. 

Η περιεκτικότητα σε ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και σε λευκαντικούς παράγοντες µε 
βάση το οξυγόνο να είναι τουλάχιστον 5% και κάτω από 15%.  

Να µην περιέχει βενζόλιο και ακεταλδεΰδη. 

 

Συσκευασία 

Η σκόνη πλυσίµατος ρούχων θα είναι συσκευασµένη σε ανακυκλώσιµη χάρτινη ή πλαστική 

συσκευασία (προσυσκευασία). 

Θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχοµένου 1,5 κιλού. 

Η συσκευασία θα είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα πρέπει να έχει 

σχισίµατα, τρύπες και διαρροή του υλικού. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

Επισηµάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το άρθρο 11 του Κανονισµού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το άρθρο 68 

των Κανόνων ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.  

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες µε ευανάγνωστους, εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος. 

37



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
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Η ονοµασία ή η εµπορική επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η πλήρης διεύθυνση και αριθµός 

τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθµός τηλεφώνου από όπου 

µπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 

Η ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή ονοµαστικός όγκος) του περιεχοµένου. 

Ο συνολικός αριθµός πλύσεων ή ο συνολικός αριθµός µοναδιαίων δόσεων. 

Η σύνθεση (χηµική ονοµασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν). 

Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777» 

Ειδικές προφυλάξεις (σύµβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και οδηγίες 

προφύλαξης)  

Οι συνιστώµενες ποσότητες ή/και οι οδηγίες δοσολογίας, εκφρασµένες σε χιλιοστόλιτρα ή 

γραµµάρια, για σύνηθες φορτίο πλυντηρίου, για νερό χαµηλής, µέσης και υψηλής σκληρότητας 

και µε πρόβλεψη για τις διαδικασίες πλύσης ενός ή δύο κύκλων. 

Η χωρητικότητα του δοσιµετρικού κυπέλλου που τυχόν παρέχεται µαζί µε το απορρυπαντικό σε 

χιλιοστόλιτρα ή γραµµάρια. 

Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ», η οποία µπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας και µε 

αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε 

τις τεχνικές προσφορές: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Ο προµηθευτής διαθέτει το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α) του προϊόντος, το οποίο είναι 

επικαιροποιηµένο και σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισµό 

(ΕΕ) υπ’ αριθµ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα το προσκοµίσει στην Υπηρεσία, που διενεργεί 

το διαγωνισµό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο 

της παραλαβής. 

Η ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό 

ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 
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Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χηµικών Προϊόντων 

(ΕΜΧΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού CLP (Κανονισµός 1272/2008/ΕΚ), όπως 

ισχύει. 

Σχετική Νοµοθεσία 

Νόµος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο 

της εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 31ης 

Μαρτίου 2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του 

ΑΧΣ και καθιέρωση συστήµατος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων 

καθαρισµού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και για τον 

καθορισµό µέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 

648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά». 

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 16ης ∆εκεµβρίου 

2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, 

την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 

τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιηµένο κείµενο 19.04.2011)», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.).  

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 
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3. Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης - Προϊόντα καθαρισµού (Κωδικός CPV 39830000-
9) - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται 

στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Το υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό (ΕΚ) 648/2004. 

Να παράγεται και να τυποποιείται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.  

Να διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 

νοµοθεσία. 

Να είναι κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις επιφάνειες. 

Να µη χρειάζεται ξέβγαλµα. 

Να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη. 

Η δοσολογία για γενικό καθαρισµό (συνήθη χρήση) να µην υπερβαίνει τα 5ml/lt νερού. 

Η ηµεροµηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία παράδοσης. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι υγρό. 

Να µην αναδύει δυσάρεστες οσµές. 

Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή. 

40



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Η περιεκτικότητα σε µη ιονικά τασιενεργά, σε ανιονικά τασιενεργά, σε φωσφορικές ενώσεις 

και σε απολυµαντικό παράγοντα να είναι µικρότερη από 5%. 

Να µην είναι διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

Να µην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για το δέρµα. 

Συσκευασία 

Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι συσκευασµένο σε ανακυκλώσιµη πλαστική φιάλη 

(προσυσκευασία) µε πλαστικό καπάκι και θα κλείνει ερµητικά. 

Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται τουλάχιστον 1.000ml προϊόντος. 

Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα 

πρέπει να έχει σπασίµατα ή ρωγµές, τρύπες και να εµφανίζει διαρροή του προϊόντος. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

Επισηµάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το άρθρο 11 του Κανονισµού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το άρθρο 68 

των Κανόνων ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 

Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες 

πληροφορίες µε ευανάγνωστους, εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

• Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος. 

• Η ονοµασία ή η εµπορική επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η πλήρης διεύθυνση και 

αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
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ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

• Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθµός τηλεφώνου από 

όπου µπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 

• Η ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή ονοµαστικός όγκος) του περιεχοµένου. 

• Η σύνθεση (χηµική ονοµασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν). 

• Οδηγίες χρήσης. 

• Ειδικές προφυλάξεις (σύµβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και 

οδηγίες προφύλαξης).  

• Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 

2107793777». 

• Η ηµεροµηνία παραγωγής.  

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ», η οποία µπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 

και µε αυτοκόλλητη ετικέτα. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε 

τις τεχνικές προσφορές: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Ο προµηθευτής διαθέτει το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α) του προϊόντος, το οποίο είναι 

επικαιροποιηµένο και σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισµό 

(ΕΕ) υπ’ αριθµ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα το προσκοµίσει στην Υπηρεσία, που διενεργεί 

το διαγωνισµό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο 

της παραλαβής. 

Η ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό 

ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χηµικών Προϊόντων 

(ΕΜΧΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού CLP (Κανονισµός 1272/2008/ΕΚ), όπως 

ισχύει. 

42



 
Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
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Σχετική Νοµοθεσία 

Νόµος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο 

της εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 31ης 

Μαρτίου 2004σχετικά µε τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του 

ΑΧΣ και καθιέρωση συστήµατος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων 

καθαρισµού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και για τον 

καθορισµό µέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 

648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά». 

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 16ης ∆εκεµβρίου 

2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, 

την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 

τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιηµένο κείµενο 19.04.2011)», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων 
και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 
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4. Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων (Κωδικός CPV 
39832000-3) - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«Yγρό απορρυπαντικό πιάτων» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων χαρακτηρίζεται ως απορρυπαντικό, όπως αυτό ορίζεται στο 

άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 
648/2004. 

Να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε την εθνική και 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Να διατίθεται στο εµπόριο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία. 

Να διαλύεται εύκολα στο νερό, να είναι ρυθµιζόµενου αφρού και να ξεπλένεται εύκολα. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρέπει να είναι συµπυκνωµένο. 

Να µην έχει οσµή ξένη προς το προϊόν (πχ κεροζίνης ή ιχθυώδη ή άλλη δυσάρεστη οσµή). 

Να έχει ευχάριστη οσµή. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Η περιεκτικότητα σε µη ιονικά τασιενεργά να είναι µικρότερη από 5%. 

Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά να είναι τουλάχιστον 5% και κάτω από 15%. 

Να έχει ουδέτερο pH. 

Να µην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για τα χέρια. 
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Συσκευασία 

Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων θα είναι συσκευασµένο σε ανακυκλώσιµη πλαστική φιάλη µε 
πλαστικό καπάκι (προσυσκευασία) και θα κλείνει ερµητικά. 

Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται 400ml προϊόντος. 

Η συσκευασία θα είναι καινούρια, κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα 

πρέπει να έχει σπασίµατα ή ρωγµές, τρύπες και να εµφανίζει διαρροή του προϊόντος. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

Επισηµάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το άρθρο 11 του Κανονισµού 648/2004 (ΕΚ), την ΥΑ 381/2005 και το άρθρο 68 

των Κανόνων ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.  

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες µε ευανάγνωστους, εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

• Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος. 

• Η ονοµασία ή η εµπορική επωνυµία ή το εµπορικό σήµα και η πλήρης διεύθυνση και 

αριθµός τηλεφώνου του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 

• Η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχει και ο αριθµός τηλεφώνου από 

όπου µπορεί να αποκτηθεί το δελτίο στοιχείων του προϊόντος. 

• Η ονοµαστική ποσότητα (ονοµαστική µάζα ή ονοµαστικός όγκος) του περιεχοµένου. 

• Η σύνθεση (χηµική ονοµασία της ή των ουσιών που περιέχει το προϊόν). 

• Οδηγίες χρήσης. 

• Ειδικές προφυλάξεις (σύµβολα και ενδείξεις των κινδύνων, φράσεις κινδύνου και 

οδηγίες προφύλαξης). 

• Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 

2107793777». 

• Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ», η οποία µπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας 

και µε αυτοκόλλητη ετικέτα. 
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Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε 
τις τεχνικές προσφορές: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Ο προµηθευτής διαθέτει το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας (∆∆Α) του προϊόντος, το οποίο είναι 

επικαιροποιηµένο και σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον κανονισµό 

(ΕΕ) υπ’ αριθµ. 2015/830, όπως ισχύουν, και θα το προσκοµίσει στην Υπηρεσία, που διενεργεί 

το διαγωνισµό, εφόσον ζητηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών ή/ και στο στάδιο 

της παραλαβής. 

Η ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό 

ΕΚ 1272/2008, όπως ισχύει. 

Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Ενιαίο Μητρώο Χηµικών Προϊόντων 

(ΕΜΧΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού CLP (Κανονισµός 1272/2008/ΕΚ), όπως 

ισχύει. 

Σχετική Νοµοθεσία 

Νόµος 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Β΄/2014) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας στο πλαίσιο 

της εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 31ης 

Μαρτίου 2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20-4-1992) «Κατάργηση της 1526/87 αποφάσεως του 

ΑΧΣ και καθιέρωση συστήµατος καταχωρήσεως των απορρυπαντικών και των προϊόντων 

καθαρισµού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β’/2.5.2006) «Ορισµός αρµόδιας Εθνικής Αρχής και για τον 

καθορισµό µέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 

648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα απορρυπαντικά». 

Καν. ΕΚ 1272/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 16ης ∆εκεµβρίου 

2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, 

την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
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τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Ενοποιηµένο κείµενο 19.04.2011)», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.).  

Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 

5. Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε πλάκες 100γρ. (Κωδικός CPV 33711900-6) - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας σε πλάκες 100γρ.» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας Απόρων. 

Το σαπούνι χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Το σαπούνι πρέπει να συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Το σαπούνι να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε 

την εθνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Η παραγωγή και η διάθεση του σαπουνιού στην αγορά να συµµορφώνονται µε τα 

προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 

προϊόντων. 

Η παραγωγή του σαπουνιού πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική. 

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Το σαπούνι πρέπει να είναι στερεό σε πλάκα µε ευχάριστη οσµή. 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Το σαπούνι πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρµα. 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Πρέπει να µην προκαλεί ερεθισµούς στο δέρµα. 

Πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για ορισµένες ουσίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

Συσκευασία 

Το σαπούνι θα είναι συσκευασµένο σε χάρτινη ή ανακυκλώσιµη πλαστική συσκευασία 

(προσυσκευασία). 

Το καθαρό βάρος κάθε σαπουνιού θα είναι σε πλάκες 100γρ.»  

Η συσκευασία του σαπουνιού θα είναι κλειστή και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα 

πρέπει να είναι σκισµένη. 

Τα σαπούνια θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

Επισηµάνσεις 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των προϊόντων, πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1223/2009. 

Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία  

Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες έντυπες 

πληροφορίες µε ευανάγνωστους, εµφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:  

• Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος. 

• Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου.  

• Tο ονοµαστικό περιεχόµενο εκφρασµένο σε βάρος (gr). 

• Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση 

του καλλυντικού προϊόντος. 

• Ο κατάλογος των συστατικών του προϊόντος.  

Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ», η οποία µπορεί να τίθεται επί της προσυσκευασίας και 

µε αυτοκόλλητη ετικέτα.  

 

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισηµάνσεις σχετικά µε κλινικούς, 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

δερµατολογικούς και µικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισµοί αυτοί πρέπει να είναι 

επιστηµονικά τεκµηριωµένοι και τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιµα, εφόσον 

ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µαζί µε 

τις τεχνικές προσφορές: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προµήθεια είδος συµµορφώνεται µε τις 

απαιτήσεις του Κανονισµού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H. (Registration, Evaluation and 

Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το προϊόν είναι καταχωρηµένο στον Ευρωπαϊκό 

Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν και να αναφέρει τον αριθµό καταχώρησης του. 

Σχετική Νοµοθεσία 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 30ής 

Νοεµβρίου 2009 για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH). 

Υ.Α. Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β`/31.7.2014) Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.). 

Ο Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 173). 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

6. Σαµπουάν (Κωδικός CPV 33711610-6) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισµό των απαιτήσεων για την προµήθεια του είδους 

«σαµπουάν» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

Τα σαµπουάν χαρακτηρίζονται ως καλλυντικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1223/2009. 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

Γενικά Χαρακτηριστικά  

Το σαµπουάν πρέπει να συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το σαµπουάν πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

Να συµµορφώνεται µε τους κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία. 

Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα στην 

ευρωπαϊκή και την ελληνική νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

Η παραγωγή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ορθή βιοµηχανική πρακτική. 

Να είναι κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και όχι ειδικό για παιδιά. 

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κανονικά µαλλιά.  

Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά  

Το σαµπουάν πρέπει να έχει ευχάριστη οσµή και να ρέει ελεύθερα. 

 

Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

Το σαµπουάν πρέπει να έχει ουδέτερο pH για το δέρµα. 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

Πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί για ουσίες του Κεφαλαίου IV του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ.1223/2009. 

Συσκευασία 

Το σαµπουάν θα συσκευάζεται σε ανακυκλώσιµο πλαστικό µπουκάλι (προσυσκευασία), που 

κλείνει µε πλαστικό καπάκι. 

Κάθε συσκευασία θα περιέχει 400 ml προϊόντος. 

Κάθε συσκευασία θα είναι καινούρια και σφραγισµένη, χωρίς ίχνη παραβίασης. ∆ε θα πρέπει 

να είναι σπασµένη, να έχει τρύπες ή να παρουσιάζει διαρροές. 

Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου 

βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

52
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 4: Τρόφιµα 
Α/Α Είδος Μον. Τιµή Τεµαχίου  

      Προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% Με ΦΠΑ ολογράφως 

1. 
Συµπυκνωµένο Γάλα Εβαπορέ  CPV 
5511600-9 

Τεµ.  0,57 0,07 0,64 
Εξήντα 
τέσσερα 

λεπτά 
ΠΑΚΕΤΟ Β 1: Βρεφικά Είδη 
Α/Α Είδος Μον. Τιµή Τεµαχίου  

      Προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
13% Με ΦΠΑ ολογράφως 

1. 
Μπισκότα τύπου «ΜΙΡΑΝΤΑ» 
CPV 15821200-1 

Τεµ.  0,98 0,127 1,10 
Ένα Ευρώ 
και δέκα 

λεπτά 
ΠΑΚΕΤΟ Β 2 : Βρεφικά Είδη 
Α/Α Είδος Μον. Τιµή Τεµαχίου  

      Προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% Με ΦΠΑ ολογράφως 

1. 
Σαµπουάν- αφρόλουτρο βρεφικό  
CPV 33711610-6 

Τεµ.  1,62 0,39 2,01 
∆ύο Ευρώ 

και ένα 
λεπτό 

2. Μωροµάντηλα CPV 33711430-0 Τεµ.  1,15 0,28 1,43 
Ένα Ευρώ 

και σαράντα 
τρία λεπτά 

ΠΑΚΕΤΟ Γ : Σχολικά είδη 
Α/Α Είδος Μον. Τιµή Τεµαχίου  

      Προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% Με ΦΠΑ ολογράφως 

1. Σχολικές Τσάντες CPV 18930000-7 Τεµ.  9,68 2,32 12,00 
∆ώδεκα 
Ευρώ 

2. 
Τετράδια  
CPV 22830000-7 

Σετ 9,5 2,28 11,78 

Έντεκα 
Ευρώ και 

εβδοµήντα 
οκτώ λεπτά 

3. 
Μολύβια  
CPV 30192130-1 

4. Μηχανικά Στυλό CPV 30192131-8 
5. Ξύστρες µολυβιών CPV 30192133-2 

6. 
Μαρκαδόροι  
CPV 30192124-6 

7. 
Λοιπά σχολικά είδη – Γρ. Ύλη   
CPV 30192700-8 
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Αναπτυξιακός Σύνδεσµος ∆υτικής 
Αθήνας   

 

 

 
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους 
 

 

 
ΠΑΚΕΤΟ ∆1 : Λοιπά ΕΒΥΣ 
(Οικογένειες µε ένα ή/και δύο µέλη)  
Α/Α Είδος Μον. Τιµή Τεµαχίου  

      Προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% Με ΦΠΑ ολογράφως 

1. 
Οδοντόκρεµα  
CPV 33711720-0 Τεµ. 0,8 0,11 0,99 

Ενενήντα 
εννέα λεπτά  

2. 
Σκόνη πλυντηρίου για πλύσιµο 
ρούχων – Απορρυπαντικά CPV 
39831200-8 

Τεµ. 4,06 0,98 5,04 
Πέντε ευρώ 
και τέσσερα 

λεπτά 

3. 

Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης 
- Προϊόντα καθαρισµού  
CPV 39830000-9 

Τεµ. 0,8 0,19 0,99 
Ενενήντα 

εννέα λεπτά 

4. 
Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων - 
Προϊόντα για το πλύσιµο πιάτων  
CPV 39832000-3 

Τεµ. 0,58 0,14 0,72 
Εβδοµήντα 
δύο λεπτά 

5. 

Σαπούνι Πράσινο τύπου Μασσαλίας 
σε πλάκες  
100 γρ. 
 CPV 33711900-6 

Τεµ. 0,7 0,17 0,87 
Ογδόντα 

επτά λεπτά 

6. 
Σαµπουάν 
CPV 33711610-6 

Τεµ. 1,12 0,27 1,39 
Ένα Ευρώ 
και τριάντα 
εννέα λεπτά 

 
 
  

ΠΑΚΕΤΟ ∆2 : Λοιπά ΕΒΥΣ 
(Οικογένειες µε τρία και άνω µέλη)  

      Προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% Με ΦΠΑ ολογράφως 

1. 
Οδοντόκρεµα  
CPV 33711720-0 Τεµ.  1,6 0,38 1,98 

Ένα ευρώ 
και ενενήντα 
οκτώ λεπτά 

2. 
Σκόνη πλυντηρίου για πλύσιµο 
ρούχων – Απορρυπαντικά CPV 
39831200-8 

Τεµ.  8,12 1,96 10,08 
∆έκα Ευρώ 

και οκτώ 
λεπτά 

3. 

Υγρό Καθαριστικό Γενικής Χρήσης 
- Προϊόντα καθαρισµού  
CPV 39830000-9 

Τεµ.  1,6 0,38 1,98 
Ένα Ευρώ 

και ενενήντα 
οκτώ λεπτά 
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