
 

 

ΠΡΟΣ:         10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
          «Χ ΜΠ» 
  Πίνακας Αποδεκτών     4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
          Τηλ. (Εσωτ.): 5223 
ΚΟΙΝ.:         Φ.600/131/4846 
          Σ.1156 
          Σέρρες, 2 Ιουν  22  
       
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (Πρόσκληση Υποβολής Οικονοµικών 
  Προσφορών για την Προµήθεια Οπωροκηπευτικών) 
 
ΣΧΕΤ.: α. ΓΚΤΕ∆ 
  β. ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίµων και Ποτών» 
  γ. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και  
   Υπηρεσιών» 
 
 1. Αφού λάβαµε υπόψη τις διατάξεις των σχετικών, στο πλαίσιο της 
απευθείας ανάθεσης σύµβασης για την προµήθεια οπωροκηπευτικών για ένα έτος, 
για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων των 
φρουρών Σερρών και Σιδηροκάστρου του 10 ΣΠ 
 

π ρ ο σ κ α λ ο ύ µ ε 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς που επιθυµούν και 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της  διάθεσης οπωροκηπευτικών, να υποβάλλουν 
οικονοµική προσφορά  για την προµήθεια των παρακάτω ειδών: 

 

Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
 

CPV 
 ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Φασολάκια 

03221200-8 

Α. Είναι δυνατόν 
ανάλογα την εποχή, 
να ζητηθούν και άλλα 
είδη. 

Β. Προσφορές 
υποβάλλονται για όλα 
τα είδη. 

2 Μελιτζάνες 

3 Μπάµιες 

4 Κολοκυθάκια 

5 Παντζάρια 

6 Ραδίκια 

7 Κουνουπίδια 

8 Πατάτες 

9 Σέλινο 

10 Μαϊντανός 

11 Πιπεριές 

12 Αγγούρια 

13 Τοµάτες 
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Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
 

CPV 
 ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

14 Καρότα 

15 Άνηθος 

16 Σπανάκια 

17 Κρεµµύδια 

18 Σκόρδα 

19 Πράσα 

20 Λάχανα 

21 Μαρούλια 

22 Άγρια Χόρτα 

23 Μπιζέλια 

24 Κουκιά 

25 Αγκινάρες 

26 Αντίδια 

Α/Α 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

(Οπώρες) 
 

CPV 
 

27 Πορτοκάλια 

03221200-8 

28 Μανταρίνια 

29 Μήλα 

30 Σταφύλια 

31 Αχλάδια 

32 Μπανάνες 

33 Καρπούζια 

34 Πεπόνια 

35 Ροδάκινα 

36 Νεκταρίνια 

37 Κεράσια 

38 Κυδώνια 

39 Ακτινίδια 

40 Λεµόνια 

41 Κάστανα 
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Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
 

CPV 
 ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

42 Φράουλες 

43 Ανανάς 

 
 2. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι  τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €) χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 
13%, µε µόνο κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, βάσει της µεγαλύτερης προσφοράς σε ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%), στην επικρατέστερη τιµή χονδρικής πώλησης του ηµερήσιου 
δελτίου τιµών πώλησης της κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης της ηµέρας 
προµήθειας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι ποσότητες των ειδών δεν δύναται να 
υπολογιστούν από τώρα µε ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από την επάνδρωση 
και τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υποµονάδων. 
 
 3. Οι γενικές και τεχνικές προδιαγραφές των Νωπών Οπωροκηπευτικών 
καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α». 
 
 4. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, παρακαλούνται να υποβάλλουν 
την οικονοµική τους προσφορά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 
«Β», στο 10 ΣΠ/4ο ΕΓ, στην διεύθυνση Στρατόπεδο Τέρµα Βενιζέλου Στρατόπεδο 
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Σέρρες, ΤΚ: 62100 (τηλ. 22321095223). 
 
 5. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της οικονοµικής προσφοράς, 
ορίζεται η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00. 
 
 6. Στον οικονοµικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της µεγαλύτερης  σε ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%), στην επικρατέστερη τιµή χονδρικής πώλησης του ηµερήσιου 
δελτίου τιµών πώλησης της κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης την ηµέρας 
προµήθειας, θα γίνει απευθείας η ανάθεση της σύµβασης (άρθρο 118 του 
Ν.4412/16), µε τις εξής προϋποθέσεις: 
 
  α. Οι εγκαταστάσεις παρασκευής να έχουν κριθεί κατάλληλες, 
κατόπιν ελέγχου από την επιτροπή υγειονοµικής επιθεώρησης της Υπηρεσίας µας 
(επιτροπή προελέγχου βιοµηχανιών - βιοτεχνιών), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στον Στρατιωτικό Κανονισµό 422-10 (σε περίπτωση που η επιχείρηση κριθεί 
ακατάλληλη, απορρίπτεται η προσφορά και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας). 
 
  β. Ότι θα προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

(1)    Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. 
 

   (2)   Πιστοποιητικό του εµπορικού ή βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
ότι είναι µέλος αυτού το τρέχον έτος. 
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   (3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α’ 75), στην οποία 
δηλώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας δεν θα χρησιµοποιήσει σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπό του, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των 
Ένοπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο 
αποστρατείας του, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 
του Ν∆ 1400/73 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
   (4) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή έλλειψη αυτού ενός 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή για 
απόδειξη µη συνδροµής του φορέα σε κάποια κατάσταση της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16. 
 
   (5) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
από τον εκάστοτε φορέα ασφάλισης του δικαιούχου, που αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αντίστοιχα. 
 
   (6) Αποδεικτικά µέσα για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη 
των µέτρων αυτοκάθαρσης (Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986) στην 
περίπτωση συνδροµής τόσο των υποχρεωτικών λόγων της παρ.1 όσο και των 
δυνητικών λόγων της παρ.4 του άρθρου 73 (τελεσίδικη καταδίκη για ορισµένα 
εγκλήµατα, πτώχευση κλπ). 
 
   (7) Αποδεικτικά µέσα για την µη ύπαρξη δυνητικών 
(προαιρετικών) λόγων αποκλεισµού (εφόσον συµπεριληφθούν στα έγγραφα της 
σύµβασης). 
 
   (8) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας HACCP ή 
πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000:2005 ή για τις µικρής δυναµικότητας επιχειρήσεις 
βεβαίωση της αντίστοιχης ∆νσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για την 
καταλληλότητα της επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή ότι 
ανήκουν στην κατηγορία που δεν υποχρεούται στην πιστοποίηση του συστήµατος 
HACCP. 
 
 7. Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που τις υπέβαλαν και η 
διαδικασία αυτή γίνεται παρουσία των εν λόγω οικονοµικών φορέων . 
 
 8. Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν 
µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 9. Για την υπογραφή της σύµβασης είναι απαραίτητη η προσκόµιση 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
 10. Η  πρόσκληση  απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα και 
παρακαλούνται οι προς ενέργεια αποδέκτες, για την ανάρτησή του στους χώρους 
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ανακοινώσεών τους, µε απώτερο σκοπό την ευρύτερη ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών κοινοποίησης 
στη διεύθυνσή µας (10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 
Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Βενιζέλου Τέρµα, ΤΚ 62100 ή στο e-mail: 
10spz@army.gr). 
 
 11. Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και η απόφαση της απευθείας 
ανάθεσης αναρτώνται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 12. Το Γ΄ΣΣ/Β2 – ∆ΟΙ στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλούνται για την ενηµέρωση τους.  
 
 13. Για λοιπές πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον Μ.Υ Μερεσιώτη Κων/νο, στην διεύθυνση Στρατόπεδο 
«ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Βενιζέλου Τέρµα, Σέρρες, ΤΚ 62100, στο τηλέφωνο 23210-95223 
και email: 10spz@army.gr. 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Προδιαγραφές Νωπών Οπωροκηπευτικών  
«Β» Συσκευασία Οπωροκηπευτικών 
«Γ» Οικονοµική Προσφορά (Υπόδειγµα) 
«∆» Σύµβαση (Υπόδειγµα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σχης (ΠΖ)  Σαρρής Αδάµ 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 

  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας, mail: keeuhcci@uhc.gr 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, mail root@ebeth.gr 
Επιµελητήριο Σερρών, mail: eves@eves.gr  
Επιµελητήριο ∆ράµας, mail: ccidrama@dramanet.gr 
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, mail: serres.pkm.cov.gr 
∆ήµος Σερρών, mail: genikos@serres.gr  
∆ήµος Σιντικής, mail: info@sidiki.gr 
∆ήµος Βισαλτίας, mail: d.visaltias@gmail.com 
∆ήµος Εµµανουήλ Παππάς, mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr 
∆ήµος Αµφίπολης, Ροδολίβος, mail: info@dimos-amfipolis.gr 
∆ήµος Νέας Ζίχνης, Νέα Ζίχνη, n-zixni@otenet.gr 
∆ήµος Ηράκλειας, mail: info@dimosiraklias.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Γ΄ΣΣ/Β2 - ∆ΟΙ 
10 ΣΠ/4ο ΕΓ 
567 Μ/Π ΤΠ 
Λ∆/10 ΣΠ 
10 ΛΜΧ 
ΣΠ ΣΕΡΡΩΝ 
ΛΑΦ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ FRUITS Α.Ε, Γρ. Λαµπράκη 2. Σέρρες, ΤΚ:62100,email: 
αigiorgis@hotmail.gr   
ΤΑ ∆Ι∆ΥΜΑ , Βενιζέλου 57, Σέρρες, Τ.Κ 62125, email:teomese5657@gmail.com 
AΦΟΙ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Ο.Ε, Βασ. Βασιλείου 22, Σέρρες, Τ.Κ 62100, 
email:karamhts@otenet.gr 
ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΓΗ, Προύσης 84, Τ.Κ 62124, Σέρρες, email:kliampasal@gmail.com 
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           10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
           «Χ ΜΠ» 
           4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
            2   Ιουν 22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ∆ΓΗ 
Φ.600/131/4846/Σ.1156 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Γενικά 

Τα Νωπά Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι Α’ Κατηγορίας και να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εµπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 
καθορίζονται: 

α. Στις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π. -Άρθρο 
119) 

β. Στους ισχύοντες Κανονισµούς και ∆ιατάξεις (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί 
ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών) 

γ. Στον Κανονισµό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, 

δ. Στο ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης 
(συσκευασίας και επισήµανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που 
εισάγονται, εξάγονται, διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και 
καταστήµατα των χωρών της Ε.Ε 

ε. Στις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις (Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89 
Άρθρο 3 και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών µέτρων που αφορούν τα νωπά 
οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εµπορία και διακίνησή τους από 
τη βάση παραγωγής µέχρι την τελική κατανάλωσή τους 

στ. Στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της επιτροπής της 7ης Ιουνίου 
2011 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 

ζ. Στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά 
τους τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών 

η. Στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005, Περί µικροβιολογικών κριτηρίων 
για τα τρόφιµα 

θ. Στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της επιτροπής της 21ης 
∆εκεµβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 
2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συµβουλίου στον τοµέα 
των οπωροκηπευτικών 

ι. Στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, όσον αφορά την Θέσπιση 
µέτρων εφαρµογής για προϊόντα βάσει του 853/2004/ΕΚ 

ια. Στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. 
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Α-2 
 

Γενικές Προδιαγραφές 

 

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει: 

α. Να είναι φρέσκα (το ανώτερο τριών ηµερών – για τα οπωρολαχανικά 
εποχής) και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
543/2011. 

 β. Να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, καθαρά και ουσιαστικά απαλλαγµένα 
από κάθε ορατή ξένη ύλη.  

γ. Να είναι επαρκώς αναπτυγµένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίµανσης και να µην είναι υπερώριµα. 

δ. Να είναι απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, από 
αρχή εξωτερικής ξήρανσης, από ζηµιές οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες ή 
παγετό, από ξένη οσµή ή/ και ξένη γεύση, από υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων και 
ραδιενεργών καταλοίπων. 

ε. Να είναι απαλλαγµένα από προσβολές σήψης ή αλλοιώσεις. 

στ. Να είναι απαλλαγµένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς 
οργανισµούς και να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 

ζ. Να είναι απαλλαγµένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών 
και ασθενειών. 

η. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους 
επιτρέπει να αντέχουν τη µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό και να φθάνουν σε 
ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού. 

θ. Να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία 
τους κατά την µεταφορά και αποθήκευση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
εµπορικές απαιτήσεις του τύπου προορισµού 

 

Ειδικές Προδιαγραφές 

Λαχανικά 

Αγγούρια  

Τα αγγούρια πρέπει, πλέον των γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να είναι 
όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Το µέγεθος των προϊόντων πρέπει να 
έχει µήκος από 20-30 cm και διάµετρο µεταξύ 4 και 7 cm. Η συσκευασία των 
αγγουριών είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή χαρτοκιβώτια µε οπές. Τα 
αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία πού πρέπει να γίνεται 
µε τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζηµιά κατά τη µεταφορά.  

Καρότα 

Τα καρότα να µη φέρουν γραµµώσεις, να µην έχουν σποροποιηθεί, να µη 
διακλαδίζονται και να είναι απαλλαγµένα από δευτερεύουσες ρίζες. Το µέγεθος να 
είναι 15-25 mm κατά διάµετρο ή 80-120 gr κατά βάρος. Το περιεχόµενο κάθε 
µέσου συσκευασίας ή παρτίδας πρέπει να είναι οµοιογενές και να περιέχει µόνο 
καρότα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, παρουσίασης και µεγέθους. Το 

ΑΔΑ: ΩΤ586-0ΤΑ





Α-3 
 

ορατό µέρος τον περιεχοµένου του µέσου συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα φύλλα πρέπει να είναι βγαλµένα ή 
κοµµένα κοντά στο λαιµό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα να είναι 
συσκευασµένα σε νάιλον σακούλες και σε µικρές συσκευασίες των 10 ή 20 Kgr 
τοποθετηµένα σε πολλαπλά στρώµατα, διατεταγµένα µέσα στη συσκευασία.  

Κολοκυθάκια 

Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µίσχο (που είναι δυνατό να 
έχει υποστεί ελαφρά φθορά) και άνθος. Το µήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 
50 -150 mm και το µήκος µετριέται από το σηµείο συµβολής µε το µίσχο µέχρι το 
άκρο της στεφάνης του οπώρας.  

Κουνουπίδια - Μπρόκολα 

Τα κουνουπίδια και τα µπρόκολα πρέπει να είναι χρώµατος λευκού έως µωβ 
αποκλεισµένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών πρέπει να 
είναι όψεως νωπής, συνεκτικές µε τα άνθη σφικτά, απαλλαγµένες από ελαττώµατα 
όπως κηλίδες, εξογκώµατα φύλλων στο κέντρο και κάθε είδους προσβολές. Εάν 
τα προϊόντα παρουσιάζονται «µε φύλλα» ή «µε φύλλα κοµµένα στο στεφάνι», τα 
φύλλα πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη διάµετρος της ισηµερινής τοµής 
να είναι περίπου στα 150 mm. Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγµένα 
εντός της συσκευασίας, αλλά οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να 
καταστρέφονται από υπερβολικές πιέσεις. 

Κρεµµύδια Ξερά 

Οι βολβοί πρέπει να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για τη προβλεπόµενη 
χρήση, οι δύο δε πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος, πρέπει να 
είναι εντελώς αποξηραµένοι. Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και ανθεκτικοί, 
χωρίς φύτρα, απαλλαγµένοι από εξογκώµατα που έχουν προκληθεί από ανώµαλη 
βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά απαλλαγµένοι από ριζικό θύσανο. Η ελάχιστη 
διάµετρος της ισηµερινής τοµής να 50-70 mm.  

Λάχανα 

Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά, χωρίς σκασίµατα και χωρίς 
εκβλαστήµατα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα πού 
φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 
Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα οποία παραµένουν 
επί του βλαστού και η τοµή πρέπει να είναι λεία. Τα φύλλα των λάχανων πρέπει να 
είναι καλά προσκολληµένα (εκτός από ορισµένα φύλλα προστασίας). Το κατά 
µονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000gr.  

Μαρούλια - Κατσαρά Αντίδια - Πλατύφυλλα Αντίδια  

Τα µαρούλια, επιτρέπεται λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια 
της βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκινωπό χρώµα, χωρίς βέβαια να αλλάζει 
σηµαντικά η εµφάνιση του προϊόντος. 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τοµή 
πρέπει να είναι συµµετρική. 

Τα κεφαλωτά µαρούλια πρέπει να έχουν µία µόνο καρδιά καλά 
σχηµατισµένη. Ωστόσο, τα κεφαλωτά µαρούλια που καλλιεργούνται υπό κάλυψη 
είναι αποδεκτό να έχουν µικρή καρδιά. 
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Τα µαρούλια τύπου ρωµάνα πρέπει να έχουν καρδιά, η οποία επιτρέπεται να 
είναι µικρή. 

Το κεντρικό µέρος των κατσαρών αντιδιών και των πλατύφυλλων αντιδιών 
πρέπει να είναι χρώµατος κίτρινου. Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στις βάσεις των 
τελευταίων φύλλων και η τοµή, κατά την αποστολή, πρέπει να είναι λεία. Τα 
µαρούλια πρέπει να είναι καλά σχηµατισµένα, σφικτά, όχι σχισµένα και 
απαλλαγµένα από ελαττώµατα πού βλάπτουν την βιωσιµότητά τους. Το κατά 
µονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 200 gr και ανώτερο των 
350 gr περίπου. 

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγµένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο 
σώµα, κυρίως φύλλα αποκολληµένα από το σώµα του φυτού και τεµάχια 
στελέχους.  

Μελιτζάνες 

Οι µελιτζάνες να είναι εφοδιασµένες µε κάλυκα και µίσχο (που είναι δυνατό 
να έχουν υποστεί ελαφρά φθορά), να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό 
(χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης, χωρίς οι σπόροι να 
έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθµό). Η ελάχιστη διάµετρος της ισηµερινής 
τοµής να είναι 60 mm.  

Πατάτες 

Οι πατάτες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες 
πρακτικά απαλλαγµένες από πρασίνισµα (µέχρι το 1/8 της επιφάνειας) που να 
αφαιρείται µε το καθάρισµα και σε ποσοστό που να µην υπερβαίνει το 1% του 
συνολικού βάρους της συσκευασίας. Η επιδερµίδα να παρουσιάζει λεία και συνεχή 
υφή ενώ το χρώµα της να είναι κίτρινο. Οι πατάτες θα είναι εξωτερικά 
καθαρισµένες από χώµατα. 

Το µέγεθος του κονδύλου να κυµαίνεται από 35 έως 65 mm, (µέτριες) µε 
σχήµα στρογγυλό έως µακρόστενο, µε µικρό µέγεθος τουλάχιστον µεγάλου 
καρυδιού σε ποσοστά µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούµενη 
ποσότητα. 

Το περιεχόµενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαµβάνει πατάτες της 
ίδιας προέλευσης , ποικιλίας, ποιότητας και µεγέθους. Οι πατάτες πρέπει να 
παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό ωριµότητας και να έχουν τον ίδιο χρωµατισµό 
επιδερµίδας. Τα µέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία και 
τον αερισµό του προϊόντος, να είναι καινούργια καθαρά και από υλικό που δεν 
προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους. 

Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των 25 Kgr.  

Πιπεριές 

Οι πιπεριές πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγµένες από κηλίδες. Ο 
ποδίσκος µπορεί να έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί, εφόσον ο 
κάλυκας είναι άθικτος. Το περιεχόµενο κάθε µέσου συσκευασίας πρέπει να είναι 
οµοιογενές, δηλαδή να περιέχει γλυκές πιπεριές της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή 
εµπορικού τύπου, ποιότητας, µεγέθους και να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο 
ωρίµανσης και να έχουν τον ίδιο χρωµατισµό. Το ορατό µέρος του περιεχοµένου 
του µέσου συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι 
γλυκές πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
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εξασφαλίζεται η προστασία του προϊόντος. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται 
σε χαρτοκιβώτια των 10 Kgr περίπου. Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, 
µετρίου µεγέθους. 

Σέλινα 

Τα σέλινα µε ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κανονικού 
σχήµατος και χωρίς ίχνη ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες 
νευρώσεις. Οι κύριες νευρώσεις δεν πρέπει να είναι ούτε τσακισµένες ούτε 
ινώδεις, να µην έχουν συνθλιβεί ή σκάσει. Η κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά 
καθαρισµένη και να µη υπερβαίνει τα 5 cm µήκους. Η παρουσίαση του σέλινου να 
γίνεται µε δεσµίδες στο µέσο συσκευασίας και ο αριθµός των τεµαχίων που τις 
απαρτίζουν πρέπει να είναι σταθερός για κάθε κιβώτιο.  
Σκόρδα 

Τα σκόρδα πρέπει να είναι χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η ελάχιστη 
διάµετρος της ισηµερινής τοµής να είναι 30 mm. Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει να 
συσκευάζονται σε πλεξίδες των 24 βολβών (ξερά σκόρδα) και πρέπει να είναι 
πλεγµένα µε τον ίδιο τούς βλαστό και δεµένα µε σπάγκο ή και σε µικρότερη 
συσκευασία. Η κοπή δε των βλαστών πρέπει να είναι καθαρή. 

Ντοµάτες 

Οι τοµάτες πρέπει να είναι του εµπορικού τύπου «στρογγυλές» νωπές, να 
µην έχουν σαπίσει ή υποστεί άλλες αλλοιώσεις τέτοιες που να τις καθιστούν 
ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγµένες από 
µη επουλωµένα σπασίµατα και από εµφανείς πράσινους χρωµατισµούς στη ζώνη 
που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου. Ο καρπός να είναι σφαιρικός ή 
µακρόστενος, εδώδιµος, ώριµος ζουµερός και να έχει έντονο κόκκινο χρώµα 
απαλλαγµένος από σκασίµατα. Το µέγεθος της διαµέτρου της ισηµερινής τοµής να 
είναι 30 – 40 mm Κωδικών 3 και 4, βάρους 150-210 gr ανά τεµάχιο περίπου. 

Μυρωδικά (Άνηθο, Μαϊντανό, ∆υόσµο) 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τοµή 
πρέπει να είναι συµµετρική. 

Μαϊντανός δέµα 100γρ, φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

∆υόσµος φρέσκος, δέµα 100 γρ αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

Άνηθος φρέσκος, δέµα 100γρ, αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

Κρεµµύδια Χλωρά - Πράσα 

Να είναι πράσινα, φρέσκα, καθαρισµένα από περιττά µέρη. 

Παντζάρια 

Τα παντζάρια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. 

Σπανάκι 
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Το σπανάκι να είναι φρέσκο. αρίστης ποιότητας, καθαρισµένο ώριµο και 
πράσινο. 

Φρούτα 

Ακτινίδια 

Τα ακτινίδια πρέπει να είναι καλά σχηµατισµένα, αποκλείονται οι διπλοί ή 
πολλαπλοί καρποί. Οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθµό 
ωρίµασης τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 % µέσης περιεκτικότητας σε ξηρή ουσία. 
Πρέπει να είναι σφριγηλά και η σάρκα τους πρέπει να είναι τελείως υγιής. Οι 
καρποί µπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώµατα, µε 
την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εµφάνιση, την ποιότητα, τη 
διατηρησιµότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία ελαφρό ελάττωµα σχήµατος 
(αλλά χωρίς εξογκώµατα και δυσµορφίες), ελαφρά ελαττώµατα χρωµατισµού, 
ελαφρά ελαττώµατα του φλοιού, υπό τον όρο ότι η ολική επιφάνειά τους δεν 
υπερβαίνει 1 cm, µικρό «στίγµα του Hayward» που εµφανίζει µια επιµήκη γραµµή 
και δεν προεξέχει. Η αναλογία της ελάχιστης διαµέτρου προς τη µέγιστη διάµετρο 
του καρπού µετρούµενη στην ισηµερινή τοµή πρέπει να είναι 0,7 cm ή 
µεγαλύτερη. Το ελάχιστο βάρος να είναι 70 gr περίπου.  

 
Αχλάδια  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει 
σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καµία 
φθορά. Η σάρκα πρέπει να είναι απολύτως υγιής. Το µέγεθος ορίζεται βάσει 
διαµέτρου από 55 mm µέχρι 50 mm και το βάρος από 110 g µέχρι 100 g. 

Καρπούζια  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει 
σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριµότητας, φυσιολογική (άνευ τεχνητών 
τρόπων), σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το µήκος του 
µίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Γενικά, πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας ώριµα µε έντονο κόκκινο εσωτερικό χρωµατισµό. Τα καρπούζια 
ανά τεµάχιο να είναι βάρους 6-10 Kgr.  

Κεράσια 

Τα κεράσια που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας, πρέπει να είναι απαλλαγµένα από εγκαύµατα, σχισµές, µώλωπες ή 
ελαττώµατα που προκαλούνται από χαλάζι. Η ταξινόµηση κατά µέγεθος ορίζεται 
από τη µέγιστη διάµετρο της ισηµερινής τοµής. Τα κεράσια πρέπει να έχουν 
ελάχιστο µέγεθος 12 mm. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 
οµοιογενές και να περιέχει µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής, ποικιλίας και 
ποιότητας. Το µέγεθος των καρπών πρέπει να είναι ως επί το πλείστον 
οµοιογενές. 

Μήλα 
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Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει 
σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Η διάµετρος της ισηµερινής τοµής καθορίζεται σε 
70-85 mm (µεγέθη 70-75, 75-85) και βάρους 170-220 gr περίπου. Η σάρκα δεν 
πρέπει να έχει υποστεί φθορά. Ο ποδίσκος µπορεί να λείπει, µε την προϋπόθεση 
ότι ο αποχωρισµός είναι καθαρός και δεν έχει υποστεί φθορά ο προσκείµενος 
φλοιός. Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε τέσσερα 
στρώµατα κατ’ ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετηµένα σε σκληρά 
σφαιρικά υποστηρίγµατα τέτοια ώστε να µην ακουµπάει το πάνω στρώµα 
φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώµατος, και έτσι να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

Μπανάνες 

Οι µπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να 
είναι σφριγηλές, να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαµπτο, µη προσβεβληµένο από 
µύκητες και µη αφυδατωµένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος, να έχει οµαλή 
διάπλαση και καµπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγµένες από 
µώλωπες. Το µέγεθος καθορίζεται µε βάσει του µήκους της κυρτής έδρας από το 
σηµείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και 
του πάχους µιας εγκάρσιας τοµής του καρπού µεταξύ των πλευρικών εδρών και το 
µέσου του, καθέτως προς το διαµήκη άξονα. Το ελάχιστο µήκος κι ο ελάχιστος 
βαθµός να είναι αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm. 

Πεπόνια  

Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήµα και χρώµα χαρακτηριστικό της ποικιλίας 
(γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωµατισµός τον φλοιού στα σηµείο όπου ο καρπός 
βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης) και να είναι 
νωπής εµφάνισης. Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από σκασίµατα και µώλωπες 
(ελαφριές ρωγµές γύρω από το ποδίσκο, µήκους µικρότερου των 2 mm που όµως 
δεν αγγίζουν τη σάρκα). Το µήκος του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν στις 
ποικιλίες που δεν αποσπώνται τη στιγµή της ωρίµανσης δεν θα υπερβαίνει τα 3 
mm. Οι τύποι πεπονιών που προτείνονται είναι: Ελληνικά τύπου Αργούς, 
Αµερικάνικου τύπου, στρογγυλά.  

Εσπεριδοειδή (λεµόνια – µανταρίνια – πορτοκάλια) 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης 
και βαθµό ωρίµασης, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων όσον αφορά την 
ποικιλία, την περίοδο συλλογής και τη ζώνη παραγωγής. Το στάδιο ωρίµασης των 
εσπεριδοειδών ορίζεται από την ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυµό, την ελάχιστη 
αναλογία σακχάρων προς οξέα και τον χρωµατισµό. Ο χρωµατισµός πρέπει να 
είναι τέτοιος, ώστε κατά το πέρας της κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή 
να αποκτήσουν, στον τόπο προορισµού, τον κανονικό χρωµατισµό της ποικιλίας. 
Τα εσπεριδοειδή που πληρούν τις απαιτήσεις ωρίµασης µπορούν να 
υποβάλλονται σε «αποπρασινισµό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται µόνον 
εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να µην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 
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αλλοιώσεις στον φλοιό. Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγµένοι πρέπει να 
χρησιµοποιείται λεπτό, στεγνό, καινούριο και άοσµο χαρτί. 

Πορτοκάλια - Μανταρίνια 

Το ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου της ισηµερινής τοµής για τα πορτοκάλια να 
είναι 70mm, το µέγιστο 90 mm και βάρους περίπου 190-250 gr για τα µανταρίνια, 
το ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου της ισηµερινής τοµής να είναι 35 mm, το δε µέγιστο 
50 mm. Οι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση 
ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης 
παραγωγής λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγµένοι σε 
κανονικά στρώµατα µέσα σε κλειστά ή ανοικτά µέσα συσκευασίας.  

 Λεµόνια  

 Να έχουν σχήµα ωοειδές µε τις άκρες τους µυτερές να είναι ώριµα, χυµώδη, 
µε έντονο κίτρινο χρώµα και οι καρποί να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και 
κατάσταση ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και 
της ζώνης παραγωγής. Το ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου της ισηµερινής τοµής να 
είναι σε 45 mm και το µέγιστο 67mm. Επιπλέον, οι καρποί πρέπει να 
παρουσιάζονται διατεταγµένοι σε κανονικά στρώµατα µέσα σε κλειστά ή ανοικτά 
µέσα συσκευασίας. 

Ροδάκινα – Νεκταρίνια – Βερίκοκα  

Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν 
επαρκή ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καµία φθορά. Η 
διάµετρος της ισηµερινής γραµµής για τα ροδάκινα και νεκταρίνια, πρέπει να 
κυµαίνεται από 73 έως 80 mm και βάρους 135- 220 gr. Τα βερίκοκα πρέπει να 
έχουν µέγεθος 45-50 mm. Τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε τέσσερα 
στρώµατα κατ’ ανώτερο όριο, αν τα φρούτα είναι τοποθετηµένα σε σκληρά 
σφαιρικά υποστηρίγµατα, τέτοια ώστε να µην ακουµπάει το πάνω στρώµα 
φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώµατος και έτσι να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία. 

Σταφύλια  

Τα σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς. Η σταφυλή πρέπει να είναι 
επαρκώς αναπτυγµένη και ώριµη. Τα σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το 
τυπικό σχήµα, ανάπτυξη και χρωµατισµό της ποικιλίας, λαµβανοµένης υπόψη της 
περιοχής παραγωγής. Οι ρώγες πρέπει να είναι συνεκτικές, καλά προσφυόµενες 
και στο µεγαλύτερο δυνατά βαθµό κολληµένες στον µίσχος τους. Το µέγεθος των 
σταφυλιών να είναι ελάχιστο βάρος κατά σταφύλι µεγαλόρωγα 150 gr περίπου 

Φράουλες  

Οι φράουλες πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγµένες και σε ικανοποιητικό 
στάδιο ωρίµασης. Οι φράουλες πρέπει να εµφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να 
βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη µεταφορά και τον εν γένει 
χειρισµό, και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού. 
Πρέπει να είναι ουσιαστικά απαλλαγµένες από χώµα. Η ταξινόµηση κατά µέγεθος 
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ορίζεται από τη µέγιστη διάµετρο της ισηµερινής τοµής που πρέπει να είναι 18 
mm. 

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων/διαθεσιµότητας, 
δύναται να γίνει προµήθεια και άλλων τύπων λαχανικών και φρούτων. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ)  Χρήστος Μάρκου 
 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  
Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ∆ΓΗ 
Φ.600/131/4846/Σ.1156 
 
  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Τα προϊόντα πρέπει: 

α. Να είναι στη συσκευασία  σε διατεταγµένα στρώµατα µε οµοιογενές 
περιεχόµενο και ποτέ χύµα,  καθώς πρέπει να τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές 
εµπορίας και τυποποίησης έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 και στην Αριθµ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 
2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και 
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.). 

β. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές, να 
περιέχει προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, µεγέθους και σαφώς 
του ιδίου βαθµού ανάπτυξης και ωρίµανσης. 

γ. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίµηση 
χάρτινες, καθαρές, απαλλαγµένες από οσµές, ξένα σώµατα και υγρασία, ώστε να 
εξασφαλίζεται η µεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 
 

 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ)  Χρήστος Μάρκου 
 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  
Βοηθός 4ου ΕΓ  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Υπόδειγµα) 

 
Ο υπογεγραµµένος ..................................................................... (Ονοµατεπώνυµο) 

του ………………………………..................................................... (Όνοµα Πατρός) 

κάτοικος ..................................... (Πόλη, Χωριό) ....................................................... 

(Οδός και αριθµός), τηλ. …………………………………………………………............. 

που εκπροσωπώ την …………………………............................................................ 

……………………………….(Όνοµα Εταιρείας), µε ΑΦΜ: ………………………...….. 

α. Έλαβα γνώση των απαιτήσεων της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για 
την προµήθεια οπωροκηπευτικών για 1 έτος, για την κάλυψη των αναγκών των 
Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων των φρουρών Σερρών και Σιδηροκάστρου 
του 10 ΣΠ, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

β. Προσφέρω τις τιµές που αναγράφονται δίπλα στο κάθε ένα είδος, όπως 
παρακάτω: 

Είδος (Λαχανικά) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
1 Φασολάκια 

…..% Έκπτωση 
 

Επί της τιµής χονδρικής πώλησης του 
ηµερήσιου δελτίου τιµών πώλησης της 
κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης 

της ηµέρας προµήθειας 
 

2 Μελιτζάνες 
3 Μπάµιες 
4 Κολοκυθάκια 
5 Παντζάρια 
6 Ραδίκια 
7 Κουνουπίδια 
8 Πατάτες 
9 Σέλινο 

Είδος (Λαχανικά) 
10 Μαϊντανός 
11 Πιπεριές 
12 Αγγούρια 
13 Τοµάτες 
14 Καρότα 
15 Άνηθος 
16 Σπανάκια 
17 Κρεµµύδια 
18 Σκόρδα 
19 Πράσα 
20 Λάχανα 
21 Μαρούλια 
22 Άγρια Χόρτα 
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23 Μπιζέλια 
24 Κουκιά 
25 Αγκινάρες 
26 Αντίδια 

Είδος (Οπώρες) 
27 Πορτοκάλια 
28 Μανταρίνια 
29 Μήλα 
30 Σταφύλια 
31 Αχλάδια 
32 Μπανάνες 
33 Καρπούζια 
34 Πεπόνια 
35 Ροδάκινα 
36 Νεκταρίνια 
37 Κεράσια 
38 Κυδώνια 
39 Ακτινίδια 
40 Λεµόνια 
41 Κάστανα 
42 Φράουλες 
43 Ανανάς 

 
 
        ………,………..……………….2022 
              -Ο- 
            ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
               Υπογραφή 
        και τίθεται σφραγίδα της εταιρείας 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΠΖ)  Χρήστος Μάρκου 
 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  
Βοηθός 4ου ΕΓ  
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Επιχείρηση: 
 

………………………… 

∆ιάρκεια Ισχύος 
17 Ιουλίου 2022 

16 Ιουλίου 2023 

 

Σέρρες,     Ιουλίου 2022 
 

 

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ«Χ ΜΠ» 

4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Για την Προµήθεια Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη 
Αναγκών Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων και 

Υπηρεσιών του 10 ΣΠ 
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1. ΟΡΟΣ 1ος  

1.1 Τόπος και χρόνος υπογραφής σύµβασης – συµβαλλόµενα µέλη 

 Στις Σέρρες, σήµερα την .. του µηνός ……………… του έτους 2022 ηµέρα 
της εβδοµάδας ………. και ώρα ………. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

 α. ………………………………………………………, ∆κτής 10 ΣΠ, ως 
εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΑΦΜ: 090153025 – ∆ιεύθυνση: 10 
ΣΠ, Στρατόπεδο «ΚΛΕΙΣΑΡΗ», Βενιζέλου Τέρµα, Σέρρες, τηλ. 23210-95111-
95104, mail: 10spz@army.gr). 

 β. …………………………………………………………., µε Α∆Τ: 
………………………., ως εκπρόσωπος της επιχείρησης 
……………………………………………… (ΑΦΜ: ………………….. - ∆ιεύθυνση: 
…………………………, ΤΚ:………… και Τηλ: …………………, email: 
……………………) 

π ρ ο β ή κ α µ ε 

στην υπογραφή της παρούσας σύµβασης προµήθειας οπωροκηπευτικών, για 
τις ανάγκες Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδων και Υπηρεσιών του 10 ΣΠ των 
φρουρών Σερρών και Σιδηροκάστρου, µε έκπτωση ….% επί της τιµής χονδρικής 
πώλησης του ηµερήσιου δελτίου τιµών πώλησης της κεντρικής λαχαναγοράς 
Θεσσαλονίκης της ηµέρας προµήθειας, όπως στο Παράρτηµα «Α», σε εκτέλεση 
των παρακάτω: 

 α. Φ.600/…………………………………. (πρόσκληση), η οποία 
καταχωρήθηκε στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α∆Α: ………………. και στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε 
Α∆ΑΜ …………………….., και 

 β. Φ.830/…………………………………….. (Απόφαση Κατακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού), η οποία καταχωρήθηκε στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α∆Α: 
…………………. και στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ ……………... 

1.2 Εκτιµώµενη Αξία Σύµβασης 

1.2.1 Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών και η συνολική αξία της 
προµήθειας, δεν δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια, για λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, δύναµη προσωπικού, ανάγκες 
Μονάδων κλπ). 

1.2.2 Η αξία της προµήθειας, εκτιµάται ότι θα κυµανθεί κατά µέσο όρο, στο ποσό 
των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €), χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο 
ΦΠΑ, στα είδη οπωροκηπευτικών που κατατάσσονται στον γενικό κωδικό του 
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 03221200-8. 

1.2.3 Η επίτευξη της παραπάνω εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας (τζίρος) ή 
οποιουδήποτε άλλης, δεν αποτελεί δέσµευση για τη Στρατιωτική Υπηρεσία.  
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1.3 Υποστηρικτικά έγγραφα της σύµβασης 

Η σύµβαση στηρίζεται: 

α. Στα πρακτικά του διαγωνισµού. 

β. Στους γενικούς και ειδικούς όρους αυτού. 

γ. Στις προδιαγραφές των οπωροκηπευτικών (Γενικές και Ειδικές της 
πρόσκλησης). 

δ. Στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή καθώς και 
σε λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τρόφιµα. 

ε. Στους παρακάτω επί µέρους όρους. 

2. ΟΡΟΣ 2ος  

2.1 ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης είναι 1 έτους µε ισχύ από 17 Ιουλίου 2022 µέχρι 16 
Ιουλίου 2023.  

2.2 ∆υνατότητα Παράτασης σύµβασης 

Παρέχεται στην Στρατιωτική Υπηρεσία η δυνατότητα παράτασης της σύµβασης για 
1 τρίµηνο µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές, µονοµερώς µε σχετική απόφαση 
του 10 ΣΠ και επιπλέον ενός τριµήνου κατόπιν συµφωνίας και των δύο 
συµβαλλόµενων µερών. 

2.3 Λύση σύµβασης 

Το 10 ΣΠ διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης οποτεδήποτε, µετά από 
10ήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, εφόσον κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν 
απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (τιµή, ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω 
λόγους: 

α. Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προµηθευτή. 

β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή στο ∆ηµόσιο, Οργανισµούς 
κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. 

γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή. 

δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία 
ακατάλληλα για κατανάλωση, προϊόντα. 

ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του υγειονοµικού 
ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή. 

στ. Εάν αποδειχθεί ότι, η συναλλαγή µε τον προµηθευτή θίγει τα συµφέροντα της 
Υπηρεσίας ή του ∆ηµοσίου γενικότερα. 
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ζ. Σε περίπτωση διάλυσης του Στρατιωτικού Πρατηρίου (ΣΠ) Σερρών. 

 

3. ΟΡΟΣ 3ος  

3.1  Παραγγελίες – Ποσότητες - Παράδοση 

3.1.1 Ο προµηθευτής θα παραδίδει τα προϊόντα στα στρατόπεδα «Κλεισάρη» 
(Σέρρες – 10 ΛΜΧ), «Σιάµη - Κυριακίδη» (Σιδηρόκαστρο – 567 Μ/Π ΤΠ) και ΛΑΦ 
Σερρών, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία : 

(α) Η Μονάδα (567 Μ/Π ΤΠ), Ανεξ. Υποµονάδα (10 ΛΜΧ) και η ΛΑΦ Σερρών, θα 
δίνουν την παραγγελία στον προµηθευτή, το αργότερο 2 ηµέρες πριν την 
επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης. 

(β) Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στην έδρα της Μονάδας, Ανεξ. 
Υποµονάδας και ΛΑΦ Σερρών, τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα ή και 
τακτικότερα, ανάλογα µε τις ανάγκες, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργίας, τις 
ηµέρες που απαιτείται από την Υπηρεσία, πάντοτε εντός του ωραρίου εργασίας 
(07:00 µέχρι 14:30).  

(γ) Ο προµηθευτής θα εκτελεί την παραγγελία την ηµέρα παράδοσης, όπως 
αυτή προκύπτει από το πρόγραµµα συσσιτίου του 10 ΣΠ.  

(δ) Εφόσον τα είδη πρόκειται να καταναλωθούν Σάββατο, Κυριακή ή ∆ευτέρα η 
εκτέλεση της παραγγελίας θα γίνεται την Πέµπτη ή Παρασκευή υποχρεωτικά και 
πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

(ε) Σε περίπτωση µη εφαρµογής των παραπάνω να ενηµερώνεται αρχικά 
τηλεφωνικά και στη συνέχεια εγγράφως το 4ο ΕΓ και θα επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις.  

(στ) Τα είδη παραδίδονται στη µονάδα µε δελτίο αποστολής.  

3.1.2 Η παραλαβή θα γίνεται από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή), παρουσία του 
προµηθευτή ή νόµιµου εκπρόσωπου). Σε περίπτωση που θα κρίνονται 
µακροσκοπικά ακατάλληλα, θα αντικαθίσταται επιτόπου, χωρίς καµία επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας. 

3.1.3 Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής εκδίδει διπλότυπο ∆ελτίο Αποστολής, 
στο όνοµα του ΣΠ Σερρών αναγράφοντας εντός παρενθέσεως τη Μονάδα 
παραλαβής, θεωρηµένο από την οικεία ∆ΟΥ (1 στέλεχος, και 1 αντίτυπο που θα 
δίδεται στη Μονάδα), στο οποίο θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η 
ποσότητα των οπωροκηπευτικών που παρέλαβε η Μονάδα. Τα εκδιδόµενα δελτία 
θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο παραλαβής της Μονάδας (υπογραφή, 
ονοµατεπώνυµο). 

3.2  ∆ιακίνηση προϊόντων 

3.2.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε 
κατάσταση τέτοια, ώστε να αντέχουν τη µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό, µε 
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σκοπό να φθάνουν σε άριστη κατάσταση από την εγκατάσταση του προµηθευτή 
έως τις έδρες της Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδας και ΛΑΦ.  

3.2.2 Προς τούτο, να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία τους κατά την µεταφορά και αποθήκευση και να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις εµπορικές απαιτήσεις. 

3.3  Αδυναµία εκτέλεσης παραγγελίας 

Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (µε υπαιτιότητά του) µέρος ή όλη την 
παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα ποσότητα 
οπωροκηπευτικών, τότε η προµήθεια µπορεί να γίνεται από το ελεύθερο εµπόριο, 
ή δε διαφορά τιµής θα βαρύνει τον προµηθευτή. Στην προκειµένη περίπτωση, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

3.4  Έκτακτες ανάγκες ΛΑΦ Σερρών 

Η ΛΑΦ Σερρών, σε περίπτωση που απαιτηθεί να προµηθευτεί άµεσα προϊόντα 
οπωροκηπευτικών, λόγω εκτάκτων αναγκών, οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να 
προβλεφθούν από τις παραγγελίες της, διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί από 
το ελεύθερο εµπόριο (εξωτερικούς συνεργάτες του ΣΠ Σερρών), σε περίπτωση 
που ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει την υπόψη άµεση παραγγελία. 

3.5  Είδη προϊόντων πώλησης 

Τα προϊόντα πώλησης του προµηθευτή, φαίνονται στο Παράρτηµα «Α». 

4. ΟΡΟΣ 4ος  

4.1 Έλεγχος Εγκαταστάσεων και Προϊόντων 

4.1.1 Οι χρησιµοποιούµενες από τον προµηθευτή εγκαταστάσεις πρέπει να 
πληρούν τους κανόνες υγιεινής, να λειτουργούν σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και να συµµορφώνονται µε τις προβλεπόµενες αγορανοµικές - 
υγειονοµικές διατάξεις και τους όρους που καθορίζονται από τις αρµόδιες κρατικές 
υπηρεσίες.  

4.1.2 Η εφαρµογή του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων 
ελέγχου (ΗΑCCP), σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ 
ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα µε τη δυναµικότητα της 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  

4.1.3 Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι γενικά καθαρές, ευκατάστατες και να µην 
υπάρχουν πηγές µόλυνσης στον περιβάλλοντα χώρο (ακάλυπτα σκουπίδια, 
λιµνάζοντα νερά, καταστάσεις που δηµιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις 
κλπ). 

4.1.4 Να µην υπάρχουν στην εγκατάσταση αποθηκευµένες επικίνδυνες ή 
δύσοσµες ουσίες. 

4.1.5 Να υπάρχουν αυστηρά µέτρα καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών. 
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4.1.6 Να γίνεται συχνός καθαρισµός - απολύµανση δαπέδων, τοίχων κλπ. 

4.1.7 Η ποιότητα των οπωροκηπευτικών θα ελέγχεται από τον στρατιωτικό 
κτηνίατρο ή από άλλα αρµόδια όργανα που θα ορίζονται από το 10 ΣΠ. Ο έλεγχος 
θα γίνεται σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο. 

4.1.8 Το 10 ΣΠ µε τα όργανά του, µπορεί να ελέγχει και τις εγκαταστάσεις, τους 
χώρους αποθήκευσης και τα µεταφορικά µέσα του προµηθευτή για την τήρηση 
των προβλεποµένων όρων υγιεινής σε οποιοδήποτε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης. 

4.1.9 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ζυγαριά στην οποία ζυγίζονται τα οπωροκηπευτικά, 
πρέπει να έχει ελεγχθεί από την αρµόδια υπηρεσία, εντός του τελευταίου 
εξαµήνου. 

4.2 Ποιοτικός Έλεγχος 

4.2.1 Ο ποιοτικός έλεγχος, γίνεται κυρίως µε την µακροσκοπική εξέταση των 
οπωροκηπευτικών, κατά την παραλαβή τους. Τα οπωροκηπευτικά θα ελέγχονται 
µε βάση τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική 
νοµοθεσία, καθώς και µε τις καθοριζόµενες από την Υπηρεσία τεχνικές 
προδιαγραφές. Τυχόν δειγµατοληψία, για εργαστηριακή εξέταση, θα γίνεται 
παρουσία του προµηθευτή και η αξία των δειγµάτων και των εργαστηριακών 
εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 
07)]. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα (ένα 
µήνα από την ενηµέρωσή του) δεν προσέλθει να τακτοποιήσει τις οφειλές του στις 
οικείες διαχειρίσεις χρηµατικού θα κηρύσσεται έκπτωτος µε ταυτόχρονη επιβολή 
των κυρώσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία και τον 8ο όρο, παρ. 
1 (δ), (ε) της παρούσας. 

4.2.2 ∆ικαίωµα ελέγχου, έχουν οι υπεύθυνοι στρατιωτικοί κτηνίατροι που ορίζονται 
για το σκοπό αυτό από την Στρατιωτική Υπηρεσία και η αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής της Μονάδας. 

4.2.3 Χρόνος και συχνότητα ελέγχων: 

(α) Περιοδικά, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, στα είδη που 
προσκοµίζονται κάθε φορά και κατά την κρίση των αρµοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας. 

(β) Έκτακτα και κατά κανόνα χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση των 
υγειονοµικών οργάνων, στο χώρο παράδοσης των ειδών ή στους χώρους 
αποθήκευσης - διακίνησης του προµηθευτή. 

(γ) Ο έλεγχος εφαρµόζεται κατά την στιγµή της παράδοσης των προϊόντων, 
παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του. 

(δ) Ο προµηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγµατοληψίας, στο 
οποίο αναγράφεται το όνοµά του καθώς και η ιδιότητά του όταν πρόκειται για 
αντιπρόσωπο. Στο έντυπο αυτό (και µόνο αυτό) δηλώνεται ενυπογράφως από τον 
νόµιµο αντιπρόσωπο, η επιθυµία ή όχι της επιχείρησης για κατ’ έφεση εξέταση, 
προκειµένου να ληφθεί έγκαιρα ικανός αριθµός αντιδειγµάτων. 
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(ε) Το 10 ΣΠ δύναται να διενεργεί δειγµατοληψίες και εν απουσία του 
προµηθευτή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η 
δειγµατοληψία γίνεται από τριµελή επιτροπή, ένα µέλος της οποίας είναι ο 
κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδων. 

4.3 Είδη ελέγχων 

4.3.1 Μακροσκοπικός - Οργανοληπτικός έλεγχος 

Οι διαπιστούµενες µακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωµα της απόρριψης και 
µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παραπέρα 
εργαστηριακός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται, προϊόν υπό σύνθλιψη ή σήψη, 
ανώµαλες οσµές ή γεύσεις, απουσία επισηµάνσεων ή στοιχείων του προµηθευτή, 
εκτροπές τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας κλπ. 

4.3.2 Εργαστηριακός έλεγχος 

∆ιενεργείται µε σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της τήρησης των 
απαιτήσεων των προδιαγραφών σε προϊόντα τα οποία, µακροσκοπικά 
τουλάχιστον, εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια 
εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους στα αρµόδια 
στρατιωτικά εργαστήρια. 

4.4 Είδη εργαστηριακών εξετάσεων  

4.4.1 Μικροβιολογικές 

Στοχεύουν στη διαπίστωση της µικροβιολογικής εικόνας του προϊόντος, η οποία 
δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται από εκείνη που προβλέπεται. 

4.4.2 Χηµικές 

Αποσκοπούν στη διαπίστωση της ποιοτικής κατάστασης του προϊόντος (σταθµική 
ανάλυση, ακαταλληλότητα υλικών συσκευασίας, διαπίστωση της κανονικότητας 
των σταθερών και ορίων των προϊόντων). 

4.5 ∆ειγµατοληψία - Κόστος 

4.5.1 Για τον έλεγχο της ποιότητας λαµβάνονται τα παρακάτω δείγµατα:  

(α) Για µικροβιολογικές εξετάσεις: πέντε (5) τεµάχια κατ’ ελάχιστο.  

(β) Για χηµικές εξετάσεις: πέντε (5) τεµάχια κατ’ ελάχιστο. 

4.5.2 Το κόστος των λαµβανόµενων δειγµάτων βαρύνουν τον προµηθευτή. 

4.5.3 Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων παρέχουν πληροφορίες για 
την ποιότητα και την κανονικότητα ή µη των προϊόντων. Υπεύθυνος για την 
ενηµέρωση και τον έλεγχο του προµηθευτή είναι το 10 ΣΠ/4ο ΕΓ. 

4.5.4 Ως µικροβιολογικά, χηµικά, κριτήρια λαµβάνονται αυτά που έχουν εγκριθεί 
κάθε φορά από τα αρµόδια υπουργεία, τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τα 
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προβλεπόµενα από τον ΚΤΠ. 

4.5.5. Το προσωπικό των εργαστηρίων και το εργαστήριο του προµηθευτή πρέπει 
να διέπεται από τις καθορισµένες κατά περίπτωση διατάξεις. 

4.5.6 Κατ' έφεση εργαστηριακές εξετάσεις: 

(α) Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας που 
συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει εγγράφως αν επιθυµεί η κατ' 
έφεση εξέταση του δευτέρου δείγµατος να γίνει παρουσία νόµιµου επιστηµονικού 
εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται συγχρόνως το ονοµατεπώνυµο 
και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη 
χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση που δεν έγινε στο 
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο κύριος του είδους, από τον 
οποίο ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαιώµατος άσκησης 
έφεσης. 

(β) Σε περίπτωση που δείγµα χαρακτηριστεί µη ασφαλές και επικίνδυνο για 
ανθρώπινη κατανάλωση, τότε το 10 ΣΠ, εκτός από τις προβλεπόµενες από τη 
σύµβαση κυρώσεις, θα αποστέλλει και σχετικό έγγραφο προς τις αρµόδιες 
υγειονοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου για ενηµέρωση. 

4.5.7 Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντος κατά τον ποιοτικό έλεγχο βρεθεί 
ακατάλληλη, θα αντικαθίσταται αµέσως από τον προµηθευτή χωρίς καµιά 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

5. ΟΡΟΣ 5ος  

Συσκευασία 

5.1.. Τα προϊόντα στη συσκευασία πρέπει να είναι σε διατεταγµένα στρώµατα µε 
οµοιογενές περιεχόµενο και ποτέ χύµα. 

5.2.. Θα πρέπει να τηρούνται οι ειδικές προδιαγραφές εµπορίας και τυποποίηση, 
έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
543/2011 και στην Αριθµ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 
Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.). 

5.2 Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές, να περιέχει 
προϊόντα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, µεγέθους και σαφώς του ιδίου 
βαθµού ανάπτυξης και ωρίµανσης.  

5.3 Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι κατά προτίµηση χάρτινες, 
καθαρές, απαλλαγµένες από οσµές, ξένα σώµατα και υγρασία, ώστε να 
εξασφαλίζεται η µεταφορά και η διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση. 
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6. ΟΡΟΣ 6ος  

6.1 Γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά οπωροκηπευτικών 

6.1.1 Γενικά 

Τα Νωπά Οπωροκηπευτικά πρέπει να είναι Α’ Κατηγορίας και να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές εµπορίας της κατηγορίας αυτής, όπως 
καθορίζονται: 

(α) στις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π. -Άρθρο 119),  

(β) στους ισχύοντες Κανονισµούς και ∆ιατάξεις (ΦΕΚ 52 της 28/1/94 περί 
ποιοτικού ελέγχου νωπών οπωρολαχανικών),  

(γ) στον Κανονισµό 2200/96 και 1148/01 ΚΥΑ 257543/31.07.03, 

(δ) στο ΦΕΚ 1122/08/08/03 περί υποχρεωτικής τυποποίησης (συσκευασίας και 
επισήµανσης) των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισάγονται, εξάγονται, 
διακινούνται ή πωλούνται στις πάσης φύσεως αγορές και καταστήµατα των 
χωρών της Ε.Ε,  

(ε) στις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις (Αγορανοµική ∆ιάταξη 14/89 Άρθρο 3 
και Άρθρο 67β) περί λήψης ειδικών µέτρων που αφορούν τα νωπά 
οπωρολαχανικά εγχώριας παραγωγής, κατά την εµπορία και διακίνησή τους από 
τη βάση παραγωγής µέχρι την τελική κατανάλωσή τους, 

(στ) στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για 
τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής,  

(ζ) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους 
τοµείς των οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών,  

(η) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005, Περί µικροβιολογικών κριτηρίων για 
τα τρόφιµα, 

(θ) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 
2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, 
(ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συµβουλίου στον τοµέα των 
οπωροκηπευτικών 

(ι) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2074/2005, όσον αφορά την Θέσπιση µέτρων 
εφαρµογής για προϊόντα βάσει του 853/2004/ΕΚ, 

(ια) στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, 

6.1.2 Γενικές Προδιαγραφές  

Τα Νωπά Οπωρολαχανικά πρέπει: 
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(α) Να είναι φρέσκα (το ανώτερο τριών ηµερών – για τα οπωρολαχανικά εποχής) 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

(β) Να είναι ολόκληρα, ακέραια, υγιή, καθαρά και ουσιαστικά απαλλαγµένα από 
κάθε ορατή ξένη ύλη.  

(γ) Να είναι επαρκώς αναπτυγµένα, αλλά όχι υπερβολικά, και οι καρποί να 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίµανσης και να µην είναι υπερώριµα. 

(δ) Να είναι απαλλαγµένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία, από αρχή 
εξωτερικής ξήρανσης, από ζηµιές οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες ή 
παγετό, από ξένη οσµή ή/ και ξένη γεύση, από υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων και 
ραδιενεργών καταλοίπων. 

(ε) Να είναι απαλλαγµένα από προσβολές σήψης ή αλλοιώσεις. 

(στ) Να είναι απαλλαγµένα από παράσιτα και γενικότερα επιβλαβείς οργανισµούς 
και να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασης ή των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών. 

(ζ) Να είναι απαλλαγµένα από προσβολές ζωικών παρασίτων, τρωκτικών και 
ασθενειών. 

(η) Να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν τη 
µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση 
στον τόπο προορισµού. 

(θ)Να συσκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία τους κατά 
την µεταφορά και αποθήκευση και να ανταποκρίνονται πλήρως στις εµπορικές 
απαιτήσεις του τύπου προορισµού 

6.2 Ειδικά χαρακτηριστικά οπωροκηπευτικών (τεχνική προδιαγραφή) 

Όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσας Σύµβασης. 

7. ΟΡΟΣ 7ος  

Πληρωµή - ∆ικαιολογητικά 

7.1 Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής θα εκδίδει δελτίο αποστολής 
(διπλότυπο), θεωρηµένο από την εφορία, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα 
του προϊόντος και η επωνυµία (είδος) του προϊόντος. 

7.2 Η πληρωµή του προµηθευτή από το ΣΠ Σερρών, θα γίνεται το αργότερο 
µέσα σε 90 ηµέρες από την έκδοση των τιµολογίων, όπου θα προσέρχεται ύστερα 
από τηλεφωνική ειδοποίησή του, προσκοµίζοντας τα στελέχη των δελτίων 
αποστολής για αντιπαραβολή και έλεγχο µε τα αντίστοιχα δελτία που θα παραδίδει 
η Μονάδα.  

7.3 Στο εκδιδόµενο τιµολόγιο, οι τιµές των οπωροκηπευτικών, ανά είδος, θα είναι 
οι ίδιες µε τις αντίστοιχες τιµές του ηµερήσιο δελτίου τιµών πώλησης 
χονδρικής της κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, της ηµέρας που 
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πραγµατοποιήθηκε η προµήθεια, µειωµένες επί τοις εκατό (%), σύµφωνα µε το 
ποσοστό έκπτωσης, ήτοι ….%. 

7.4 Παραστατικά πληρωµής, θα αποτελούν τα εκδιδόµενα τιµολόγια του 
προµηθευτή προς το ΣΠ Σερρών, το οποίο θα ελέγχει τις τιµές των 
προϊόντων, ανά είδος, µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

(α) Αποδεικτικό φορολογικής  ενηµερότητας του αρµόδιου ∆ηµοσίου Ταµείου, 
δηλαδή βεβαίωση του Ταµείου αυτού ότι δεν εκκρεµεί καµία οφειλή σε βάρος του 
προµηθευτή, στην περίπτωση που το καταλογιστέο ποσό που θα πληρωθεί 
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €). 

(β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµοδίου φορέα, στην περίπτωση 
που το ποσό που θα πληρωθεί υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) €. 

7.5 Τα κενά είδη συσκευασίας, δε θα χρεώνονται, αλλά θα επιστρέφονται στον 
προµηθευτή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

7.6 ∆ικαιολογητικά πληρωµής θα αποτελούν το εκδιδόµενο τιµολόγιο του 
προµηθευτή που θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες ποσότητες 
στην Μονάδα (σύµφωνα µε τα εκδιδόµενα δελτία αποστολής) και τα αντίστοιχα 
δελτία αποστολής. 

7.7 Με την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει στο ΣΠ Σερρών, 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ηµέρες 
πριν τη λήξη ισχύος τους. 

7.8 Ακόµη, θα γίνεται παρακράτηση 4% υπέρ φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

7.9 Η πληρωµή διέπεται από τα καθοριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ 
5.6.2003) “Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2003/35/της 
29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές”. 

7.10 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 
προθεσµία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-
6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται 
έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που 
ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις 
αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) 
προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 

8. ΟΡΟΣ 8ος  

Κρατήσεις –Έξοδα 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα παρακάτω έξοδα: 

(α) Μεταφορικά - ζυγιστικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση των 
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οπωροκηπευτικών στην έδρα της Μονάδας – Ανεξάρτητης Υποµονάδας και ΛΑΦ 
Σερρών. 

(β) Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την Υπηρεσία καθώς 
και των εργαστηριακών εξετάσεων. 

9. ΟΡΟΣ 9ος  

9.1 Κυρώσεις 

9.1.1 Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή οποιουδήποτε από 
τους όρους της σύµβασης ή σε περίπτωση που προϊόν (τρόφιµο) χαρακτηρισθεί 
επιβλαβές ή επικίνδυνο για τον άνθρωπο, η Υπηρεσία επιβάλλει κατά τη κρίση 
της, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 

(α) Έγγραφη σύσταση. 

(β) Πρώτη φορά, πρόστιµο µέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης το οποίο παρακρατείται εντός 30ηµέρου από την επιβολή του και 
αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 

(γ) ∆εύτερη φορά, πρόστιµο µέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης το οποίο παρακρατείται εντός 30ηµέρου από την επιβολή του και 
αποδίδεται στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 

(δ) Για τις επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν, κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν.4412/2016: 

 (1) Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως προηγούµενου 
προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 (2) Κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου. 

9.1.2 Οι καταστάσεις (µη εξαιρουµένων λοιπών σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύµβασης, 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 

(α) Επαναλαµβανόµενης άρνησης εκτέλεσης προµήθειας χωρίς προηγούµενη 
έγκριση. 

(β) Άρνησης αντικατάστασης προς προµήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 

(γ) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόµενης καθαριότητος – υγιεινής, κατά τη 
συσκευασία, µεταφορά και παράδοση των προς προµήθεια ειδών. 

(δ) Μη συµµόρφωσης του προµηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία 
καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προµήθειας. 
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(ε) Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, που θέτουν σε 
άµεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενηµερωθεί να επιλύσει εντός 
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 

(στ) Παράβασης των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων, του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών και των ειδικώς οριζοµένων στις γενικές και τεχνικές 
προδιαγραφές των οπωρολαχανικών. 

9.1.3 Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας 
για ζηµιά που θα προέλθει άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του προµηθευτή να 
πραγµατοποιήσει έγκαιρα τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

9.1.4 Ένσταση στην επιβολή κύρωσης µπορεί να υποβληθεί για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από το 10 ΣΠ. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το 10 ΣΠ. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή 
µε άλλη οιασδήποτε φύσης διοικητική προσφυγή. 

9.2 Κήρυξη του Προµηθευτή Έκπτωτου 

9.2.1 Ο ανάδοχος προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο 
ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

9.2.2 ∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

(α) το υλικό δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση. 

(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

9.2.3 Με την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου από την σύµβαση, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί στα κάτωθι: 

(α) ∆ιακοπή της προµήθειας της Μονάδας - Ανεξ. Υποµονάδων και Υπηρεσιών 
της και λύση της σύµβασης. 

(β) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της συµβάσεως, 
υπέρ του ΜΤΣ.  

(γ) Προµήθεια των ειδών από άλλον προµηθευτή, είτε µε τη διενέργεια νέου 
διαγωνισµού είτε χωρίς διαγωνισµό κατά την κρίση της. Η επιπλέον διαφορά 
τιµής βαρύνει τον έκπτωτο προµηθευτή για το διάστηµα που µεσολαβεί από 
την ηµεροµηνία κήρυξης του ως έκπτωτου, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
σύµβασης. Η είσπραξη της παραπάνω διαφορά γίνεται είτε από όσα τυχόν 
χρήµατα δικαιούται προς είσπραξη, είτε από την ιδιαιτέρα περιουσία του κατά τις 
διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. 
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9.2.4 Σε περίπτωση που το είδος, κατόπιν διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων, 
βρεθεί «µη κανονικό» ή το προϊόν χαρακτηρισθεί «Ακατάλληλο για την Στρατιωτική 
Υπηρεσία» ή «Ακατάλληλο για βρώση» ή «Επιβλαβές» ή «Επικίνδυνο για τον 
άνθρωπο», εφαρµόζεται η παράγραφος 9.2.1 του παρόντος άρθρου µέχρι και 
διακοπής της σύµβασης (προσωρινής ή οριστικής). 

9.3 Είσπραξη προστίµου 

9.3.1 Η είσπραξη του προστίµου θα πραγµατοποιείται µε την παρακάτω σειρά: 

(α) Απευθείας πληρωµή από τον προµηθευτή στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού του 
ΣΠ Σερρών. 

(β) Είσπραξη από τα δικαιώµατα έναντι της Υπηρεσίας (αξία εµπορευµάτων - 
παρακράτηση του αντίτιµου των τιµολογίων). 

(γ) Παρακράτηση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης. 

9.4 Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

9.4.1 ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα 
βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη µέσα στον συµβατικό χρόνο. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή. Σαν περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 

(α) Γενική ή µερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
εργοστασίου ή του καταστήµατος του προµηθευτή. 

(β) Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή κατάστηµα του προµηθευτή. 

(γ) Πληµµύρα 

(δ) Σεισµός 

(ε) Πόλεµος 

(στ) ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή αποδειγµένη βλάβη των µηχανηµάτων 
που να επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 

(ζ) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς δικτύου). 

(η) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

9.4.2 Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 2 ηµερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην 
περίπτωση που διαρκούν, ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει µέσα στην ίδια 
προθεσµία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρµόδια κρατική 
αρχή. 
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10. ΟΡΟΣ 10ος  

Αποκλεισµός Προµηθευτή από τις Προµήθειες των Ε∆ 

 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 
του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων και, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής για ορισµένο ή αόριστο χρόνο 
από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης 
συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί 
προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για 
την οποία έχει καταδικαστεί αµετάκλητα. 

11. ΟΡΟΣ 11ος  

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 

11.1 Ο προµηθευτής ……………………………………κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ποσού ……………………………. (…………. €). 

11.2 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από την εκπλήρωση κάθε συµβατικής υποχρέωσης του προµηθευτή. 

12. ΟΡΟΣ 12ος  

Λοιπά  

12.1 Αποκλείεται στον προµηθευτή η εκχώρηση των δικαιωµάτων και των 
υποχρεώσεών του, συνολικά ή µερικά σε οποιοδήποτε τρίτο. 

12.2 Τα δικαιώµατα της Υπηρεσίας, λόγω µη εφαρµογής των όρων συµφωνιών 
και συµβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προµηθευτής έχει να λαµβάνει από το 
δηµόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 

12.3 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

12.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καµία επίδραση στην ποιότητα, τιµή και στον χρόνο παράδοσης των 
ειδών. 

12.5 Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εκτέλεση της σύµβασης λύνεται, 
εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το 
δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισµός, µε εφαρµογή του 
Ελληνικού ∆ικαίου. 

12.6 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από την 
υπηρεσία χρονικούς περιορισµούς (ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την 
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είσοδο, παραµονή και έξοδο από τα Στρατόπεδα. 

12.7 Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στο Στρατόπεδο «Κλεισάρη» 
(Σέρρες) και «Σιάµη – Κυριακίδη» (Σιδηρόκαστρο) 2 φωτογραφίες του ιδίου και του 
κάθε εκπροσώπου του (ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτηµένος να υπογράφει τα 
πρωτόκολλα δειγµατοληψίας ή απόρριψης όταν απαιτείται) που θα εισέρχονται σ’ 
αυτά για τη µεταφορά των προϊόντων προκειµένου να εκδοθούν δελτία εισόδου 
τους. Με το πέρας των συµβατικών υποχρεώσεων τους τα δελτία θα επιστραφούν 
στο στρατόπεδο. 

12.8 Η παρούσα σύµβαση και όλες οι λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της 
προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» – Είδη οπωροκηπευτικών για προµήθεια – Ποσοστό 
έκπτωσης  

Είδος (Λαχανικά) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
1 Φασολάκια 

…..% Έκπτωση 
 

Επί της τιµής χονδρικής πώλησης του 
ηµερήσιου δελτίου τιµών πώλησης της 

κεντρικής λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης της 
ηµέρας προµήθειας 

2 Μελιτζάνες 
3 Μπάµιες 
4 Κολοκυθάκια 
5 Παντζάρια 
6 Ραδίκια 
7 Κουνουπίδια 
8 Πατάτες 
9 Σέλινο 

10 Μαϊντανός 
11 Πιπεριές 
12 Αγγούρια 
13 Τοµάτες 
14 Καρότα 
15 Άνηθος 
16 Σπανάκια 
17 Κρεµµύδια 
18 Σκόρδα 
19 Πράσα 
20 Λάχανα 
21 Μαρούλια 
22 Άγρια Χόρτα 
23 Μπιζέλια 
24 Κουκιά 
25 Αγκινάρες 
26 Αντίδια 

Είδος (Οπώρες) 
27 Πορτοκάλια 
28 Μανταρίνια 
29 Μήλα 
30 Σταφύλια 
31 Αχλάδια 
32 Μπανάνες 
33 Καρπούζια 
34 Πεπόνια 
35 Ροδάκινα 
36 Νεκταρίνια 
37 Κεράσια 
38 Κυδώνια 
39 Ακτινίδια 
40 Λεµόνια 
41 Κάστανα 
42 Φράουλες 
43 Ανανάς 

(Παρατήρηση: Είναι δυνατόν ανάλογα της εποχής να ζητηθούν και άλλα 
είδη) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» – Ειδικά χαρακτηριστικά οπωροκηπευτικών (τεχνική 
προδιαγραφή) 

Β.1. Λαχανικά 

Β.1.1 Αγγούρια  

Τα αγγούρια πρέπει, πλέον των γενικών προδιαγραφών ποιότητας, να είναι 
όψεως νωπής, σφιχτά, χωρίς πικρή γεύση. Το µέγεθος των προϊόντων πρέπει να 
έχει µήκος από 20-30 cm και διάµετρο µεταξύ 4 και 7 cm. Η συσκευασία των 
αγγουριών είναι υποχρεωτική σε νάιλον σακούλες ή χαρτοκιβώτια µε οπές. Τα 
αγγούρια πρέπει να είναι αρκετά σφικτά κατά τη συσκευασία πού πρέπει να γίνεται 
µε τρόπο άνετο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζηµιά κατά τη µεταφορά.  

Β.1.2 Καρότα 

Τα καρότα να µη φέρουν γραµµώσεις, να µην έχουν σποροποιηθεί, να µη 
διακλαδίζονται και να είναι απαλλαγµένα από δευτερεύουσες ρίζες. Το µέγεθος να 
είναι 15-25 mm κατά διάµετρο ή 80-120 gr κατά βάρος. Το περιεχόµενο κάθε 
µέσου συσκευασίας ή παρτίδας πρέπει να είναι οµοιογενές και να περιέχει µόνο 
καρότα της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας, ποιότητας, παρουσίασης και µεγέθους. Το 
ορατό µέρος τον περιεχοµένου του µέσου συσκευασίας ή της παρτίδας πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Τα φύλλα πρέπει να είναι βγαλµένα ή 
κοµµένα κοντά στο λαιµό χωρίς να βλάπτεται η ρίζα. Τα καρότα να είναι 
συσκευασµένα σε νάιλον σακούλες και σε µικρές συσκευασίες των 10 ή 20 Kgr 
τοποθετηµένα σε πολλαπλά στρώµατα, διατεταγµένα µέσα στη συσκευασία.  

Β.1.3 Κολοκυθάκια 

Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µίσχο (που είναι δυνατό να έχει 
υποστεί ελαφρά φθορά) και άνθος. Το µήκος για τα κολοκυθάκια να είναι από 50 -
150 mm και το µήκος µετριέται από το σηµείο συµβολής µε το µίσχο µέχρι το άκρο 
της στεφάνης του οπώρας.  

Β.1.4 Κουνουπίδια - Μπρόκολα 

Τα κουνουπίδια και τα µπρόκολα πρέπει να είναι χρώµατος λευκού έως µωβ 
αποκλεισµένης κάθε άλλης απόχρωσης, οι ανθοφόρες κεφαλές αυτών πρέπει να 
είναι όψεως νωπής, συνεκτικές µε τα άνθη σφικτά, απαλλαγµένες από ελαττώµατα 
όπως κηλίδες, εξογκώµατα φύλλων στο κέντρο και κάθε είδους προσβολές. Εάν 
τα προϊόντα παρουσιάζονται «µε φύλλα» ή «µε φύλλα κοµµένα στο στεφάνι», τα 
φύλλα πρέπει να είναι νωπής όψεως. Η ελάχιστη διάµετρος της ισηµερινής τοµής 
να είναι περίπου στα 150 mm. Επιπλέον, τα προϊόντα πρέπει είναι καλά σφιγµένα 
εντός της συσκευασίας, αλλά οι ανθοφόρες κεφαλές δεν πρέπει να 
καταστρέφονται από υπερβολικές πιέσεις. 

Β.1.5 Κρεµµύδια Ξερά 

Οι βολβοί πρέπει να είναι σκληροί και αρκετά ξεροί για τη προβλεπόµενη χρήση, 
οι δύο δε πρώτοι εξωτερικοί χιτώνες, καθώς και το στέλεχος, πρέπει να είναι 
εντελώς αποξηραµένοι. Οι βολβοί πρέπει να είναι σφικτοί και ανθεκτικοί, χωρίς 
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φύτρα, απαλλαγµένοι από εξογκώµατα που έχουν προκληθεί από ανώµαλη 
βλαστική ανάπτυξη και πρακτικά απαλλαγµένοι από ριζικό θύσανο. Η ελάχιστη 
διάµετρος της ισηµερινής τοµής να 50-70 mm.  

Β.1.6 Λάχανα 

Τα λάχανα πρέπει να είναι νωπά, σφικτά, χωρίς σκασίµατα και χωρίς 
εκβλαστήµατα και κανονικής εξωτερικής υγρασίας. Αποκλείονται τα λάχανα πού 
φέρουν ίχνη σήψης ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση. 
Ο βλαστός πρέπει να κόβεται ελαφρά από τα πρώτα φύλλα, τα οποία παραµένουν 
επί του βλαστού και η τοµή πρέπει να είναι λεία. Τα φύλλα των λάχανων πρέπει να 
είναι καλά προσκολληµένα (εκτός από ορισµένα φύλλα προστασίας). Το κατά 
µονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 1.000gr.  

Β.1.7 Μαρούλια - Κατσαρά Αντίδια - Πλατύφυλλα Αντίδια  

Τα µαρούλια, επιτρέπεται λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της 
βλάστησης να έχουν αποκτήσει κοκκινωπό χρώµα, χωρίς βέβαια να αλλάζει 
σηµαντικά η εµφάνιση του προϊόντος. 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τοµή πρέπει 
να είναι συµµετρική. 

Τα κεφαλωτά µαρούλια πρέπει να έχουν µία µόνο καρδιά καλά σχηµατισµένη. 
Ωστόσο, τα κεφαλωτά µαρούλια που καλλιεργούνται υπό κάλυψη είναι αποδεκτό 
να έχουν µικρή καρδιά. 

Τα µαρούλια τύπου ρωµάνα πρέπει να έχουν καρδιά, η οποία επιτρέπεται να είναι 
µικρή. 

Το κεντρικό µέρος των κατσαρών αντιδιών και των πλατύφυλλων αντιδιών πρέπει 
να είναι χρώµατος κίτρινου. Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στις βάσεις των 
τελευταίων φύλλων και η τοµή, κατά την αποστολή, πρέπει να είναι λεία. Τα 
µαρούλια πρέπει να είναι καλά σχηµατισµένα, σφικτά, όχι σχισµένα και 
απαλλαγµένα από ελαττώµατα πού βλάπτουν την βιωσιµότητά τους. Το κατά 
µονάδα καθαρό βάρος δεν πρέπει να είναι κατώτερο των 200 gr και ανώτερο των 
350 gr περίπου. 

Τα κιβώτια πρέπει να είναι απαλλαγµένα κατά τη συσκευασία από κάθε ξένο 
σώµα, κυρίως φύλλα αποκολληµένα από το σώµα του φυτού και τεµάχια 
στελέχους.  

Β.1.8 Μελιτζάνες 

Οι µελιτζάνες να είναι εφοδιασµένες µε κάλυκα και µίσχο (που είναι δυνατό να 
έχουν υποστεί ελαφρά φθορά), να έχουν αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό 
(χωρίς εν τούτοις η σάρκα τους να είναι ινώδης ή ξυλώδης, χωρίς οι σπόροι να 
έχουν αναπτυχθεί σε υπερβολικό βαθµό). Η ελάχιστη διάµετρος της ισηµερινής 
τοµής να είναι 60 mm.  

Β.1.9 Πατάτες 
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Οι πατάτες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από καφέ εσωτερικές κηλίδες πρακτικά 
απαλλαγµένες από πρασίνισµα (µέχρι το 1/8 της επιφάνειας) που να αφαιρείται µε 
το καθάρισµα και σε ποσοστό που να µην υπερβαίνει το 1% του συνολικού 
βάρους της συσκευασίας. Η επιδερµίδα να παρουσιάζει λεία και συνεχή υφή ενώ 
το χρώµα της να είναι κίτρινο. Οι πατάτες θα είναι εξωτερικά καθαρισµένες από 
χώµατα. 

Το µέγεθος του κονδύλου να κυµαίνεται από 35 έως 65 mm, (µέτριες) µε σχήµα 
στρογγυλό έως µακρόστενο, µε µικρό µέγεθος τουλάχιστον µεγάλου καρυδιού σε 
ποσοστά µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) σε όλη τη χορηγούµενη ποσότητα. 

Το περιεχόµενο της κάθε συσκευασίας πρέπει να περιλαµβάνει πατάτες της ίδιας 
προέλευσης, ποικιλίας, ποιότητας και µεγέθους. Οι πατάτες πρέπει να 
παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό ωριµότητας και να έχουν τον ίδιο χρωµατισµό 
επιδερµίδας. Τα µέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία και 
τον αερισµό του προϊόντος, να είναι καινούργια καθαρά και από υλικό που δεν 
προκαλεί εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στους κονδύλους. 

Η συσκευασία να είναι σε δικτυωτούς σάκους των 25 Kgr.  

Β.1.10 Πιπεριές 

Οι πιπεριές πρέπει να είναι πρακτικά απαλλαγµένες από κηλίδες. Ο ποδίσκος 
µπορεί να έχει υποστεί ελαφρά βλάβη ή να έχει κοπεί, εφόσον ο κάλυκας είναι 
άθικτος. Το περιεχόµενο κάθε µέσου συσκευασίας πρέπει να είναι οµοιογενές, 
δηλαδή να περιέχει γλυκές πιπεριές της ίδιας καταγωγής, ποικιλίας ή εµπορικού 
τύπου, ποιότητας, µεγέθους και να βρίσκονται αισθητά στο ίδιο στάδιο ωρίµανσης 
και να έχουν τον ίδιο χρωµατισµό. Το ορατό µέρος του περιεχοµένου του µέσου 
συσκευασίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Οι γλυκές πιπεριές 
πρέπει να συσκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία 
του προϊόντος. Οι πιπεριές πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια των 10 Kgr 
περίπου. Πιπεριές στρογγυλές, πράσινες, τραγανές, µετρίου µεγέθους. 

Β.1.11 Σέλινα 

Τα σέλινα µε ραβδώσεις πρέπει να είναι καλής ποιότητας, κανονικού σχήµατος και 
χωρίς ίχνη ασθενειών τόσο στα φύλλα όσο και στις κύριες νευρώσεις. Οι κύριες 
νευρώσεις δεν πρέπει να είναι ούτε τσακισµένες ούτε ινώδεις, να µην έχουν 
συνθλιβεί ή σκάσει. Η κύρια ρίζα πρέπει να είναι καλά καθαρισµένη και να µη 
υπερβαίνει τα 5 cm µήκους. Η παρουσίαση του σέλινου να γίνεται µε δεσµίδες στο 
µέσο συσκευασίας και ο αριθµός των τεµαχίων που τις απαρτίζουν πρέπει να είναι 
σταθερός για κάθε κιβώτιο.  

Β.1.12 Σκόρδα 

Τα σκόρδα πρέπει να είναι χωρίς φύτρα ορατά εξωτερικά. Η ελάχιστη διάµετρος 
της ισηµερινής τοµής να είναι 30 mm. Επιπλέον, τα σκόρδα πρέπει να 
συσκευάζονται σε πλεξίδες των 24 βολβών (ξερά σκόρδα) και πρέπει να είναι 
πλεγµένα µε τον ίδιο τούς βλαστό και δεµένα µε σπάγκο ή και σε µικρότερη 
συσκευασία. Η κοπή δε των βλαστών πρέπει να είναι καθαρή. 
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Β.1.13 Ντοµάτες 

Οι τοµάτες πρέπει να είναι του εµπορικού τύπου «στρογγυλές» νωπές, να µην 
έχουν σαπίσει ή υποστεί άλλες αλλοιώσεις τέτοιες που να τις καθιστούν 
ακατάλληλες για κατανάλωση, να είναι επαρκώς συνεκτικές, απαλλαγµένες από 
µη επουλωµένα σπασίµατα και από εµφανείς πράσινους χρωµατισµούς στη ζώνη 
που βρίσκεται στη βάση του ποδίσκου. Ο καρπός να είναι σφαιρικός ή 
µακρόστενος, εδώδιµος, ώριµος ζουµερός και να έχει έντονο κόκκινο χρώµα 
απαλλαγµένος από σκασίµατα. Το µέγεθος της διαµέτρου της ισηµερινής τοµής να 
είναι 30 – 40 mm Κωδικών 3 και 4, βάρους 150-210 gr ανά τεµάχιο περίπου. 

Β.1.14 Μυρωδικά (Άνηθο, Μαϊντανό, ∆υόσµο) 

Οι ρίζες πρέπει να κόβονται στη βάση των τελευταίων φύλλων και η τοµή πρέπει 
να είναι συµµετρική. 

Μαϊντανός δέµα 100γρ, φρέσκος αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

∆υόσµος φρέσκος, δέµα 100 γρ αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

Άνηθος φρέσκος, δέµα 100γρ, αρίστης ποιότητας, ώριµος και πράσινος. 

Β.1.15 Κρεµµύδια Χλωρά - Πράσα 

Να είναι πράσινα, φρέσκα, καθαρισµένα από περιττά µέρη. 

Β.1.16 Παντζάρια 

Τα παντζάρια φρέσκα, αρίστης ποιότητας, µετρίου µεγέθους. 

Β.1.17 Σπανάκι 

Το σπανάκι να είναι φρέσκο. αρίστης ποιότητας, καθαρισµένο ώριµο και πράσινο. 

Β.2 Φρούτα 

Β.2.1 Ακτινίδια 

Τα ακτινίδια πρέπει να είναι καλά σχηµατισµένα, αποκλείονται οι διπλοί ή 
πολλαπλοί καρποί. Οι καρποί πρέπει στο στάδιο της συσκευασίας να έχουν βαθµό 
ωρίµασης τουλάχιστον 6,2° Brix ή 15 % µέσης περιεκτικότητας σε ξηρή ουσία. 
Πρέπει να είναι σφριγηλά και η σάρκα τους πρέπει να είναι τελείως υγιής. Οι 
καρποί µπορούν ωστόσο, να παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαφρά ελαττώµατα, µε 
την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν τη γενική εµφάνιση, την ποιότητα, τη 
διατηρησιµότητα και την παρουσίαση στη συσκευασία ελαφρό ελάττωµα σχήµατος 
(αλλά χωρίς εξογκώµατα και δυσµορφίες), ελαφρά ελαττώµατα χρωµατισµού, 
ελαφρά ελαττώµατα του φλοιού, υπό τον όρο ότι η ολική επιφάνειά τους δεν 
υπερβαίνει 1 cm, µικρό «στίγµα του Hayward» που εµφανίζει µια επιµήκη γραµµή 
και δεν προεξέχει. Η αναλογία της ελάχιστης διαµέτρου προς τη µέγιστη διάµετρο 
του καρπού µετρούµενη στην ισηµερινή τοµή πρέπει να είναι 0,7 cm ή 
µεγαλύτερη. Το ελάχιστο βάρος να είναι 70 gr περίπου.  
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Β.2.2 Αχλάδια  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει σε 
κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καµία 
φθορά. Η σάρκα πρέπει να είναι απολύτως υγιής. Το µέγεθος ορίζεται βάσει 
διαµέτρου από 55 mm µέχρι 50 mm και το βάρος από 110 g µέχρι 100 g. 

Β.2.3 Καρπούζια  

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει σε 
κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριµότητας, φυσιολογική (άνευ τεχνητών 
τρόπων), σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Το µήκος του 
µίσχου του καρπουζιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 cm. Γενικά, πρέπει να είναι 
καλής ποιότητας ώριµα µε έντονο κόκκινο εσωτερικό χρωµατισµό. Τα καρπούζια 
ανά τεµάχιο να είναι βάρους 6-10 Kgr.  

Β.2.4 Κεράσια 

Τα κεράσια που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας, πρέπει να είναι απαλλαγµένα από εγκαύµατα, σχισµές, µώλωπες ή 
ελαττώµατα που προκαλούνται από χαλάζι. Η ταξινόµηση κατά µέγεθος ορίζεται 
από τη µέγιστη διάµετρο της ισηµερινής τοµής. Τα κεράσια πρέπει να έχουν 
ελάχιστο µέγεθος 12 mm. Το περιεχόµενο κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι 
οµοιογενές και να περιέχει µόνο κεράσια της ιδίας καταγωγής, ποικιλίας και 
ποιότητας. Το µέγεθος των καρπών πρέπει να είναι ως επί το πλείστον 
οµοιογενές. 

Β.2.5 Μήλα 

Οι καρποί πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς µε το χέρι και να έχουν φτάσει σε 
κανονική ανάπτυξη και κατάσταση ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Η διάµετρος της ισηµερινής τοµής καθορίζεται σε 
70-85 mm (µεγέθη 70-75, 75-85) και βάρους 170-220 gr περίπου. Η σάρκα δεν 
πρέπει να έχει υποστεί φθορά. Ο ποδίσκος µπορεί να λείπει, µε την προϋπόθεση 
ότι ο αποχωρισµός είναι καθαρός και δεν έχει υποστεί φθορά ο προσκείµενος 
φλοιός. Επιπλέον, τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε τέσσερα 
στρώµατα κατ’ ανώτατο όριο αν τα φρούτα είναι τοποθετηµένα σε σκληρά 
σφαιρικά υποστηρίγµατα τέτοια ώστε να µην ακουµπάει το πάνω στρώµα 
φρούτων στα φρούτα του κατώτερου στρώµατος, και έτσι να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη προστασία του προϊόντος. 

Β.2.6 Μπανάνες 

Οι µπανάνες πρέπει να είναι σε χλωρή κατάσταση, να είναι ολόκληρες, να είναι 
σφριγηλές, να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαµπτο, µη προσβεβληµένο από µύκητες 
και µη αφυδατωµένο, να τους έχει αφαιρεθεί ο ύπερος, να έχει οµαλή διάπλαση 
και καµπυλότητα των καρπών, να είναι πρακτικά απαλλαγµένες από µώλωπες. Το 
µέγεθος καθορίζεται µε βάσει του µήκους της κυρτής έδρας από το σηµείο 
πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο τον καρπού και του 
πάχους µιας εγκάρσιας τοµής του καρπού µεταξύ των πλευρικών εδρών και το 
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µέσου του, καθέτως προς το διαµήκη άξονα. Το ελάχιστο µήκος κι ο ελάχιστος 
βαθµός να είναι αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm. 

Β.2.7 Πεπόνια  

Τα πεπόνια πρέπει να έχουν σχήµα και χρώµα χαρακτηριστικό της ποικιλίας 
(γίνεται δεκτός ένας ωχρός χρωµατισµός τον φλοιού στα σηµείο όπου ο καρπός 
βρισκόταν σε επαφή µε το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης) και να είναι 
νωπής εµφάνισης. Πρέπει να είναι απαλλαγµένα από σκασίµατα και µώλωπες 
(ελαφριές ρωγµές γύρω από το ποδίσκο, µήκους µικρότερου των 2 mm που όµως 
δεν αγγίζουν τη σάρκα). Το µήκος του ποδίσκου των καρπών του ανήκουν στις 
ποικιλίες που δεν αποσπώνται τη στιγµή της ωρίµανσης δεν θα υπερβαίνει τα 3 
mm. Οι τύποι πεπονιών που προτείνονται είναι: Ελληνικά τύπου Αργούς, 
Αµερικάνικου τύπου, στρογγυλά.  

Β.2.8 Εσπεριδοειδή (λεµόνια – µανταρίνια – πορτοκάλια) 

Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φθάσει σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και 
βαθµό ωρίµασης, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων όσον αφορά την ποικιλία, 
την περίοδο συλλογής και τη ζώνη παραγωγής. Το στάδιο ωρίµασης των 
εσπεριδοειδών ορίζεται από την ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυµό, την ελάχιστη 
αναλογία σακχάρων προς οξέα και τον χρωµατισµό. Ο χρωµατισµός πρέπει να 
είναι τέτοιος, ώστε κατά το πέρας της κανονικής ανάπτυξής τους τα εσπεριδοειδή 
να αποκτήσουν, στον τόπο προορισµού, τον κανονικό χρωµατισµό της ποικιλίας. 
Τα εσπεριδοειδή που πληρούν τις απαιτήσεις ωρίµασης µπορούν να 
υποβάλλονται σε «αποπρασινισµό». Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται µόνον 
εφόσον δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που τοποθετούνται σε κάθε προϊόν πρέπει να είναι 
τέτοιες ώστε, όταν αφαιρούνται, να µην αφήνουν ορατά ίχνη κόλλας ούτε 
αλλοιώσεις στον φλοιό. Όταν οι καρποί είναι περιτυλιγµένοι πρέπει να 
χρησιµοποιείται λεπτό, στεγνό, καινούριο και άοσµο χαρτί. 

Β.2.8.1 Πορτοκάλια - Μανταρίνια 

 Το ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου της ισηµερινής τοµής για τα πορτοκάλια να 
είναι 70mm, το µέγιστο 90 mm και βάρους περίπου 190-250 gr για τα µανταρίνια, 
το ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου της ισηµερινής τοµής να είναι 35 mm, το δε µέγιστο 
50 mm. Οι καρποί πρέπει να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και κατάσταση 
ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και της ζώνης 
παραγωγής λεπτόφλουδα. Οι καρποί πρέπει να παρουσιάζονται διατεταγµένοι σε 
κανονικά στρώµατα µέσα σε κλειστά ή ανοικτά µέσα συσκευασίας.  

Β.2.8.2 Λεµόνια  

 Να έχουν σχήµα ωοειδές µε τις άκρες τους µυτερές να είναι ώριµα, χυµώδη, 
µε έντονο κίτρινο χρώµα και οι καρποί να έχουν φτάσει σε κανονική ανάπτυξη και 
κατάσταση ωριµότητας σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποικιλίας και 
της ζώνης παραγωγής. Το ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου της ισηµερινής τοµής να 
είναι σε 45 mm και το µέγιστο 67mm. Επιπλέον, οι καρποί πρέπει να 
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παρουσιάζονται διατεταγµένοι σε κανονικά στρώµατα µέσα σε κλειστά ή ανοικτά 
µέσα συσκευασίας. 

Β.2.9 Ροδάκινα – Νεκταρίνια – Βερίκοκα  

Τα φρούτα πρέπει να έχουν συλλεχθεί προσεκτικά µε το χέρι, να έχουν επαρκή 
ανάπτυξη και η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί καµία φθορά. Η διάµετρος της 
ισηµερινής γραµµής για τα ροδάκινα και νεκταρίνια, πρέπει να κυµαίνεται από 73 
έως 80 mm και βάρους 135- 220 gr. Τα βερίκοκα πρέπει να έχουν µέγεθος 45-50 
mm. Τα φρούτα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε τέσσερα στρώµατα κατ’ 
ανώτερο όριο, αν τα φρούτα είναι τοποθετηµένα σε σκληρά σφαιρικά 
υποστηρίγµατα, τέτοια ώστε να µην ακουµπάει το πάνω στρώµα φρούτων στα 
φρούτα του κατώτερου στρώµατος και έτσι να εξασφαλίζεται η κατάλληλη 
προστασία. 

Β.2.10 Σταφύλια  

Τα σταφύλια πρέπει να έχουν συλλεγεί επιµελώς. Η σταφυλή πρέπει να είναι 
επαρκώς αναπτυγµένη και ώριµη. Τα σταφύλια πρέπει να παρουσιάζουν το 
τυπικό σχήµα, ανάπτυξη και χρωµατισµό της ποικιλίας, λαµβανοµένης υπόψη της 
περιοχής παραγωγής. Οι ρώγες πρέπει να είναι συνεκτικές, καλά προσφυόµενες 
και στο µεγαλύτερο δυνατά βαθµό κολληµένες στον µίσχος τους. Το µέγεθος των 
σταφυλιών να είναι ελάχιστο βάρος κατά σταφύλι µεγαλόρωγα 150 gr περίπου 

Β.2.11 Φράουλες  

Οι φράουλες πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγµένες και σε ικανοποιητικό στάδιο 
ωρίµασης. Οι φράουλες πρέπει να εµφανίζουν τέτοια ανάπτυξη και να βρίσκονται 
σε τέτοια κατάσταση ώστε να αντέχουν στη µεταφορά και τον εν γένει χειρισµό, και 
να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισµού. Πρέπει να είναι 
ουσιαστικά απαλλαγµένες από χώµα. Η ταξινόµηση κατά µέγεθος ορίζεται από τη 
µέγιστη διάµετρο της ισηµερινής τοµής που πρέπει να είναι 18 mm. 

Λόγω ιδιαίτερων συνθηκών/αναγκών ή τοπικών προϊόντων/διαθεσιµότητας, 
δύναται να γίνει προµήθεια και άλλων τύπων λαχανικών και φρούτων. 

Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συµφωνία επί όλων των αναγραφοµένων 
όρων, και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα αναγραφόµενα, 
υπογράφεται η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) αντίτυπα (από ένα για 10 
ΣΠ/4Ο ΕΓ, ΣΠ Σερρών και ανάδοχο προµηθευτή), όπως παρακάτω: 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή    Για τον Προµηθευτή 

 Ανχης (ΠΖ)  Χρήστος Μάρκου 
 Υποδιοικητής 

Ακριβές Αντίγραφο  
  

Μ.Υ. Κωνσταντίνος Μερεσιώτης  
Βοηθός 4ου ΕΓ  
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